
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİVRİHİSAR 

SÜPÜRGELİK MEVKİİ 

III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI 

KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 

AÇIKLAMA RAPORU 

NİHAL KARAAĞAÇ (ŞEHİR PLANCISI) 



 

1 

 

İÇİNDEKİLER 

 

1. GENEL TANIM ....................................................................................................... 2 

2. MEVCUT PLAN KARARLARI ................................................................................. 4 

3. PLANLAMA ÇALIŞMALARI .................................................................................... 7 

4. SENTEZ VE DEĞERLENDİRME / AMAÇ VE HEDEFLER ………………………  22 

5. KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI KARARLARI ......................................... 24 

5.1. PLANLAMA YAKLAŞIMI ................................................................................ 24 

5.2. KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI KARARLARI ................................... 25 

5.3. PLAN NOTLARI …………………………………………………………………….27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

1. GENEL TANIM 

Sivrihisar ilçesi, İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Kuzeyden 

Karadeniz, Kuzeybatıdan Marmara, Batı ve Güneybatıdan da Ege coğrafi bölgeleri ile 

komşudur. 

Doğuda Günyüzü ve Ankara, batıda Çifteler ve Mahmudiye, kuzeyde Beylikova ve 

Mihalıççık, güneyde ise Konya ve Afyon tarafından çevrelenmiştir. 

Arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de, yer yer yüksek dağ ve kayalıklar 

arazide düzlüğü bozmaktadır. En önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların 

en yüksek olanı Çal dağıdır. Diğer önemli dağ ve tepeler ise Arayıt dağı, Boztepe, 

Büvelik Tepe ve Yediler Tepesidir. İlçenin başlıca akarsuyu Sakarya nehridir. Denizden 

Yüksekliği 800-1100 metre’dir. 

Sivrihisar yerleşimi İç Anadolu Bölgesinde, Eskişehir İline bağlı, ilçe merkezidir. 

Eskişehir İline bağlı 14 ilçe den, merkez ilçeler dışında, hem nüfus hemde alan olarak 

en büyük ilçesidir. 

Sivrihisar, Ankara-Eskişehir-Afyon karayollarının kesişim noktasında bulunmaktadır. 

Sivrihisar Eskişehir’e 95 km, Ankara’ya ise 135 km uzaklıktadır. 

Sivrihisar ilçesine bağlı toplam 78 mahalle bulunmaktadır. Bu Mahallelerin 13 tanesi 

ilçe merkezindedir. (Camikebir, Cumhuriyet, Demirci, Elmalı, Gedik, Hızırbey, 

Karabaşlı, Karacalar, Kılıç, Kubbeli, Kurşunlu, Yenice ve Yunusemre) 

Planlama çalışması yapılan Sivrihisar Süpürgelik mevkii III. Derece Arkeolojik Sit Alanı   

Yenice mahallesinde yer almaktadır.  

Sivrihisar ilçesinde kışlar genellikle yağışlı ve soğuk, yaz ayları kurak ve sıcak geçer.  

Yağışlar ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Rüzgarlar kışın doğudan, diğer 

mevsimlerde batıdan eser. İlçeyi geniş bozkırlar kaplar. 

Bölgede, karasal iklimin doğal bitki örtüsü olan bozkırlar boy göstermektedir. 

Planlaması yapılan alan jeolojik yönden önlemli alandır. Eğim % 0-10 arasında 

değişmektedir. 3. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 

Sivrihisar ilçe merkezinde kasaba ve köylerde konut ve gecekondu sorunu yoktur. 

İlçeye bağlı tüm köylerde elektrik ve telefon vardır. Nüfusun yaklaşık % 44,56 sı ilçe 

merkezinde kalanı ise çevre mahallelerde oturmaktadır. Çalışan kesimin % 76’sı tarım 



 

3 

 

ve hayvancılıkta, % 3’ü ise sanayide, % 21’ i ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. 

Bütün mahallelerde içme suyu mevcut, bazı mahallelerde yetersizdir. 

Sivrihisar’ın ekonomik ve sosyal açıdan en çok ilişki içerisinde olduğu yerleşim 

merkezleri; Eskişehir, Ankara, Polatlı ve İstanbul’dur. Bu yerleşimlerden ilçede bulunan 

ticarethanelere ürünler gelmektedir. Eskişehir, Polatlı ve Ankara, Sivrihisar’ın yakın 

çevresinde yer alan yerleşmeler olup İstanbul ilçeye 700 km uzaklıktadır. 

Sivrihisar ilçe merkezi, yakın kırsal çevre için bir ticaret merkezi işlevi de görmektedir. 

İlçede toptan ve perakende ticaret ile el sanatları oldukça gelişmiştir. İlçe merkezi 

ayrıca, çevre mahallelerde üretilen ürünlerin satıldığı bir merkez olarak da dikkat 

çekmektedir.    

Sivrihisar yerleşiminin 2017 yılı nüfusu 20.449 kişidir. Sivrihisar ilçesinde nüfusun 10 

yıllık süreçte önemli oranda azaldığı görülmektedir. Sivrihisar’da İlçe merkezi nüfusu 

genelde sabittir, merkez dışındaki mahallelerde nüfusta azalma görülmektedir. 

Eskişehir ve diğer şehirlere (Ankara, Denizli, İstanbul, Bursa) göç ettiğini 

göstermektedir. Sivrihisar dışardan göç almamaktadır. 

Nüfusun % 45,56’sı (9.317 kişi) Sivrihisar merkez mahallelerinde, 54,44’ ü (11.132 kişi) 

merkez dışındaki mahallelerde ikamet etmektedir. 

Sivrihisar’da merkezinde yaşayan nüfusun yarısı kentsel sit alanı içinde, diğer yarısıda 

gelişme alanlarında yaşamaktadır. Yerleşimde aile büyüklüğü ortalaması 3,19 dur. 

Sivrihisar ilçesinde nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise ortaya oldukça 

dengeli bir durum çıkmaktadır. İlçe merkezinde de durum aynı olup kadın ve erkek 

nüfusları hemen hemen eşittir. 2017 nüfus sayımına göre 20.449 olan ilçe nüfusunun 

10.358’’i erkek, 10.091’i kadındır. 

İlçede okur-yazma oranı % 89 dur.  Ancak halkın öğrenim düzeyleri düşüktür. Yöre 

halkının % 11’i okuma yazma bilmemekte, % 59’u ilkokul, % 6’sı ortaöğrenim, % 15’i 

lise % 9’u yüksekokul ve üniversite mezunu dur.  

İlçenin tarihi paleolitik döneme dayanmaktadır. İlçe sınırları içinde çok sayıda arleolojik 

kalıntı bulunmaktadır. Sivrihisar tarihi içerisinde yaşanmış en önemli olaylar ünlü mizah 

ustası ve filozof Nasreddin Hoca ile halk şairi Yunus Emre’nin ilçede yaşamalarıdır. 

Sivrihisar, Türk mizahı ve tasavvufuna yön veren iki önemli insanın doğduğu ve 

yaşadığı, önemli bir tarihi merkezdir.  
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Sivrihisar, gelenek ve göreneklerine bağlılığı ile tanınır. Yüzlerce yıl önceden 

günümüze kadar ulaşan misafir ağırlama üslubu, kendine özgü geleneksel yemekleri, 

kız isteme, nişan ve düğün adetleri, asker uğurlama törenleri ile geçmişin tüm izlerinin 

yaşatıldığı Sivrihisar, toplumsal dayanışmanın da engin kültür birikimini bünyesinde 

barındırır. 

2. MEVCUT PLAN KARARLARI 

Sivrihisar yerleşmesine ilişkin üst ölçekli plan kararları incelendiğinde, yerleşmeyi de 

kapsayan 1/100.000 ölçekli Eskişehir İli Çevre Düzeni Planı mevcuttur. 

1/100.000 ölçekli planda ilçe merkezinin 2000 yılı nüfusunun 10.574 kişi olduğu 

belirtilmiş, 2025 yılı projeksiyon nüfusunun 14.279 kişi olacağı varsayımında 

bulunulmuştur. İlçede aktivite oranının %35.3 olduğu, bu aktivite oranının hedef yılında 

da aynı seviyelerde kalacağı plan açıklama raporunda belirtilmiştir. Ayrıca, ilçede 

çalışanların sektörlere göre dağılım hesaplamalarında, 2025 yılında çalışanların 

%75’inin Hizmetler Sektöründe, %12’sinin Sanayi Sektöründe ve %13’ününde Tarım 

Sektöründe çalışacağı belirtilmiştir.  Ayrıca Plan Açıklama Rapor’unda ilçe halkının 

%80’inin Tarım ve Hayvancılık ile geçindiği, geri kalanının ise Küçük Sanatlar ve 

Ticaret alanında faaliyet gösterdiği belirtilmiştir.  İlçe sınırları içerisinde sebzecilik 

faaliyetlerinin gelişme eğiliminde olduğu, ilçede daha çok hububat, çeşitli sebze ve 

şeker pancarı yetiştiriciliğinin yapıldığı, ayrıca Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinin 

24.06.1998 tarih ve 93/31 sayılı karar ile yatırım programına alındığı vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda, Sivrihisar ilçesine gelişimine yönelik  olarak  verilen stratejik plan 

kararları şunlardır: 

 İlçede gelişme aşamasında olan sebzecilik faaliyetlerini destekleyici önlemler 

alınmalıdır. 

 Yer seçim çalışmaları tamamlanan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesini 

destekleyecek küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri teşvik edilmelidir.  

 Sivrihisar-İzmir yolu üzeri, toplu konut alanından dolayı gelişme alanı olarak 

öngörülmelidir. 

 Yerleşim alanının batısında, Eskişehir Yolu üzerinde büyük bir Organize Sanayi 

Bölgesi alanı önerilmiştir. 
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 Sivrihisar ilçesi konut gelişim yönü, daha çok güney olmak üzere batı, doğu ve 

güney yönü olarak belirlenmişitir. Kentin güney’inde İzmir yolu üzerinde geniş 

bir alan Toplu Konut Alanından dolayı gelişme alanı olarak belirlenmiştir. Bu 

plana uygun olarak, bahsi geçen alanlarda günümüzde yapılaşmalar devam 

etmektedir. Kentin kuzey yönünde gelişimi, topografik eşikler ve Doğal ve 

Arkeolojik Sit alanlarında dolayı sınırlandırılmıştır. Yerleşme alanı çevresinin 

çoğunluğu, yerleşim açısından Jeolojik Sakıncalı Alan olarak plana işlenmiş 

olup, Mera vasfı ile belirtilmiştir.   

 İlçede Polatlı yolu üzerinde mevcutta yer alan Sanayi Alanları,1/100.000 ölçekli 

Plan kararları ile desteklenmiş, aynı yolun devamında Gelişme Sanayi Alanları 

önerisinde bulunulmuştur.  

 Bu öneri kullanımların yer aldığı alanlar dışında kalan bütün alanlar Tarımsal 

Niteliği Korunacak Alanlar olarak plana işlenmiştir.  

 

Şekil 1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Sivrihisar yerleşmesi ve çevresine yönelik 
plan kararları 

 

Sivrihisar yerleşimine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı bulunmaktadır.  
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Şekil 2. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 
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Söz konusu planlara Süpürgelik mevkii III. Derece arkeolojik sit alanı şematik olarak 

işlenmiş olup, plan notlarında bu alanda koruma amaçlı imar planı yapılması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 

3. PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

Planlama alanı; Sivrihisar Süpürgelik mevkii III. Derece arkeolojik sit alanını 

kapsamaktadır. Bu alanlarda yönetimsel olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 

Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar Kaymakamlığı, ilgili muhtarlıklar ve  Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü alanın yönetimi konusunda 

öncelikli yetki sahibi kurumlardır. 

Planlama çalışması yapılan alan Sivrihisar ilçesi yenice mahallesinde yer almaktadır. 

Planlama alanında yapılan çalışmalar, büro ve arazi çalışmaları olarak 2 grupta 

yapılmıştır. Büro çalışmaları veri toplama, toplanan verilerin-arazi kullanım 

çalışmalarının değerlendirilmesi ve planın hazırlanma sürecini içermektedir. Arazi 

çalışmalarında planlaması yapılacak alan her yönüyle irdelenmiştir.  

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Yenice Mahallesi’nde yer alan Süpürgelik III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

30.11.2007 tarih ve 2342 sayılı Kararı ile tescillenmiş olup, 25.06.2015 tarih ve 3342 

saylı kararı ile sit sınırları güncellenmiştir. 

Arazi Kullanımı 

Planlama alanında, tümü boş alandır. Sit alanında yoğun miktarda Klasik Osmanlı  

Dönemine tarihlenen seramik parçaları bulunmaktadır.  
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Şekil 3. Planlama alanında bulunan seramik örnekleri 
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Kurum Görüşleri 

Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde tüm Sivrihisar yerleşimi kapsayan içindeki 

Süpürgelik III. Derece Arkeolojik Sit Alanınında bulunduğu planlama çalışması 

yapılmış olup,  bu planlama çalışmasına yönelik kurum ve kuruluşlardan görüş 

alınmıştır. Süpürgelik Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar 

Planında bu görüşler kullanılmıştır. 

 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 6. Bölge Müdürlüğü’nün 20.05.2016 

tarih 80003487-754-E.195406 sayılı yazısında; imar planı yapılacak olan 

alanda, bölge müdürlüğünün işletme ve sorumluluğunda bulunan 154 kV 

Sivrihisar trafo merkezi ile 154 kV Sivrihisar TM-Emirdağ TM Enerji İletim Hattı 

ve 154 kV Beylikköprü TM-Sivrihisar TM enerji iletim hattı bulunmakta olup, 

Sivrihisar trafo merkezi mevzi imar planı Sivrihisar Belediye Meclisinin 

16.05.2011 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Planlamada can, mal ve yangın güvenliği açısından, yazı ekinde ITRF-96 

datumunda sayısal CD ortamında gönderilen, en büyük salınım durumundaki 

Enerji İletim Hattı ve trafo merkezinde; 
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 Elektrik Kuvvetli Akımlar Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen emniyet 

mesafelerine dikkat edilmesine teminen Enerji İletim Hattı Güzergahının 

ve Trafo Merkezinin imar planlarında gösterilmesi, 

 İmar Plan notlarına EKAT Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre 

uygulama yapılmasına teminen “Enerji İletim Hattı güzergahında 

30.11.2000 gün ve 24246 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Elektrik 

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır” ve “Enerji İletim Hattı 

Güzergahında TEİAŞ’ın görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır.” 

İfadelerinin eklenmesi, 

 Enerji İletim Hattı güzergahının ve trafo merkezinin 25 metre yakınında 

yanıcı ve patlayıcı madde kullanımına müsaade eden tesislerin 

bulunmaması, 

 Enerji iletim hattına ait emniyet koridorundaki yapılaşmalar öncesinde 

TEİAŞ görüşünün aranması ve onaylanan imar planlarının bir örneğinin  

Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi kaydıyla imar planı hazırlanmasında sakınca 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

( Kurum görüşünün ekinde yollanan CD deki verierin planlama alanı 

dışında kaldığı tespit edilmiştir.) 

 TC Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Meydan Komutanlığı’nın 03.06.2016 

tarih 22633845-4220-1918-16 sayılı yazısında; plan yapımında herhangi bir 

sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Esgaz Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ.’nin 03.05.2018 tarih ESG.009/cb-

12061-8261 sayılı yazısında; planlama alanında, 2018 yılı içerisinde imalatını 

gerçekleştirmeyi planladığımız doğalgaz basınç düşürme istasyonu ve bölge 

regülatörleri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında bahsi geçen doğalgaz basınç 

düşürme istasyonu ve bölge regülatörlerinin imar planlarında gösterilmesinin 

sağlanması durumunda sakınca bulunmadığı belirtiimiştir. 

( Kurum görüşünün ekinde yollanan CD deki verierin planlama alanı 

dışında kaldığı tespit edilmiştir.) 
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 TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

21.06.2016 tarih 20913469-101.29.02-E.422269 sayılı yazısında;  plan 

yapılacak alanda çakışmalı durumda 1 adet IV. Grup değerlendirme sahası ile 

2 adet ihalelik sahanın bulunduğu tespit edilmiş,  imar planı hazırlanmasında bir 

sakınca bulunmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanması 

halinde, onaylanmaya esas karar ile birlikte Nazım İmar planı Plan onama 

sınırına ait UTM 6 derecelik (ED-50) dilimine esas pafta ve koordinatların Genel 

Müdürlüğe gönderilmesi istenmiştir. 

 TANAP’ın 10.05.2016 tarih TANAP-TNP-LET-MNC-0112 sayılı yazısında; imar 

planı yapılması planlanan alanın TANAP boru hattı güzergahına 385 metre 

mesafede olduğu tespit edilmiştir. Bu mesafeye istinaden, 

 Boru hattı ve ilgili tesislerin her iki yanında 500 metrelik alan dahilinde 

patlayıcı kullanılmaması istenmiştir. 

( Kurum görüşünün ekinde yollanan CD deki verierin planlama alanı dışında 

kaldığı tespit edilmiştir.) 

 TC Eskişehir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 11.06.2016 tarih 

82378308/104.99 saylı yazısında; planlama çalışmaları sırasında içme 

kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının, 

depo ve isale hatlarının kirlenmelerine ve kalitelerinin bozulmasına engel olacak 

önlemlerin alınması, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan   Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve diğer 

mevzuattan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi, planlanan tesislerin 

evsel nitelikli atık sularının “251 Sayılı Lağım Mecrası Mümkün Olmayan 

Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 

fosseptiğe bağlanması şartıyla sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ.’nin 13.05.2016 tarih 26106802-

622-02-19348 sayılı yazısında; plan çalışması yapılacak alanda mevcut veya 

planlanan herhangi bir projenin bulunmadığı belirtilmiştir. 

 TC Eskişehir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü2nün 11.05.2016 tarih 84578625-

045-15958183 sayılı yazısında; plan çalışması yapılacak alan ve çevresinde var 

olan ve planlanan herhangi bir çalışma bulunmadığı belirtilmiştir. 
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 TC Eskişehir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü2nün 

17.05.2016 tarih 62732874-110.03-E.836 sayılı yazısında; plan çalışması 

yapılacak alan ve çevresinde var olan ve planlanan herhangi bir çalışma 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

 TC Eskişehir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 02.06.2016 tarih 

89364346-02/863 sayılı yazısında; söz konusu alanda herhangi bir afete maruz 

bölge kararına rastlanılmadığı, ancak planlama öncesinde çalışma alanının 

plana esas jeolojik-jeoteknik etüdünün yapılması/yaptırılması ve yapılacak tüm 

çalışmalarda doğal afet tehlikelerinin göz önünde bulundurulması istenmiştir. 

 TC Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nün 07.06.2016 tarih 

96989113-754/E.136095 sayılı yazısında; plan yapılmak istenen alan Ankara-

Polatlı-Sivrihisar Devlet Yolu Sivrihisar Kamulaştırma Planı ve Sivrihisar-

Mahmudiye ayrım Afyon 3. Bölge Hududu yolu kamulaştırma planı 

güzergahında kalmakta olup, belirtilen kesimlerde kamulaştırma sınırlarına ve 

“Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik” 

hükümlerine uyulması kaydıyla sakınca olmadığı belirtilmiştir. 

 Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. Eskişehir İl Müdürlüğü Planlama Yatırım 

Ve Tesis Başmühendisliği’nin 18.10.2016 tarih 17485 sayılı yazısında; 

kuruma ait tesislerin korunması, ayrıca imar planı yapılacak parsellerin enerji 

ihtiyacının karşılanabilmesi için iki trafo binası arası 500 metre olacak şekilde, 

çekme mesafeleri hariç (4X8 m.)’den az olmamak üzere yeşil alanlarda trafo 

yerlerinin ayrılması koşuluyla imar planı yapılmasında sakınca olmadığı 

belirtilmiştir. 

27.12.2017 tarih 31643 tarihli yazısında Sivrihisar İlçesi sınırları içerisinde yer 

alan Kepen Grup Enerji Nakil Hattı 1. Kısım ve Çandır Kök ENH’nin 

kamulaştırmasında kullanılacak olan harita ve planların hazırlanması sürecin 

tamamlanmak üzere olup; TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü’ne sunulmak 

üzere yazı ekinde gönderilen CD içindeki hat güzergahının imar sınırları içinde 

kalıp kalmadığı bilgisi istenmiştir. 

( Kurum görüşünün ekinde yollanan CD deki verierin planlama alanı dışında 

kaldığı tespit edilmiştir.) 
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 TC Orman Su İşleri Bakanlığı V. Bölge müdürlüğü Eskişehir Şube 

Müdürlüğü’nün 18.07.2016 tarih 46507496-045.01-143749 sayılı yazısında; 

söz konusu alanın 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 Sayılı Kara Avcılığı 

Kanunu kapsamında “Korunan Alan” olarak belirlenen alanlardan ve Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında kalan alanlar içerisinde olmadığı 

belirtilmiştir. 

 TC Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.06.2016 tarih 

80086111.305.03.99 sayılı yazısında,  

 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalmadığı, 

 Bakanlıkça onaylı herhangi bir planlama alanı içerisinde yer almadığı, 

 İlimize ait 1/100000 ölçekli Eskişehir İli Çevre Düzeni Planı hükümlerine 

uyulması gerektiği, 

 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiği, 

 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, yapılan 

incelemede bahse konu alanın  6306 Sayılı Kanun kapsamında 

kalmadığı, 

 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce, yapılan inceleme 

neticesinde, herhangi bir doğal sit kararına ve tescilli tabiat varlığı 

unsuruna rastlanılmadığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen 

alanlardan olmadığı, 

 Bahse konu imar planı çalışmalarının 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı 

Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 

listelerinde yer almadığı belirtilmiştir. 

 TC Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kadstro 

ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nün 06.06.2016 tarih 31003881-754-E.1239439-

1377 sayılı yazısında, imar planı çalışması yapılacak alanın devlet ormanıyla 

herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, bu nedenle sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 TC Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 20.05.2016 tarih 37647319-

307.02-418-3847 sayılı yazısında; ilçe merkezinin tamamında su deposu, içme 
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suyu,kanalizasyon hatları bulunmakta olup planlama aşamasında korunması 

gerekmektedir. Ayrıca bahse konu alandaki altyapı tesislerine zarar 

verilmemesi, zarar verildiği takdirde hasarların karşılanması gerektiği 

bildirilmiştir. 

 TC Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge 

Müdürlüğü’nün 19.10.2017 tarih 99762936-754-719190 sayılı yazısında; imar 

planı yapılacak saha içerisinde DSİ Sulama kanalı projesi bulunmamaktadır. 

Ancak alan içerisinde 6 adet dere bulunmakmaktadır. Söz konusu derelerden 

Hızırbey ve Yunusemre Mahalleleri içerisinde bulunan dereler meskun mahal 

içerisinde ıslah edilmiş durumdadır. Bu derelerin imar planında yer alan ıslahsız 

kısımları ve diğer dereler ile ilgili olarak, 

  Büyük dere ve I nolu dere olarak adlandırılan kuru derelerin mevcut 

kesitleri korunarak derelerin her iki sahiline 10’ar metre koruma bandı 

bırakılması, 

  Hızırbey ve Yunusemre mahalleleri içerisinde bulunan derelerin 

ıslahsız olan kısımlarında ise mevcut ıslah kesitleri korunarak 

uzatılması, 

  2 numaralı dere olarak adlandırılan derenin A-B kesitleri arasında dere 

yatağı tamamen kaybolmuş durumdadır. Bu kısımda dere taban 

genişliği ve yüksekliği 1,5 metre olan dik duvarlı beton kanal ile ıslah 

edilmeli, ıslah gerçekleşinceye kadar bu kısımda dere yatağının her iki 

sahiline 30’ar metre koruma bandı bırakılarak bu bant içerisinde yeni 

yerleşimlere izin verilmemeli, derenin B-C kesitleri arasında ise miğfer 

hattı çizilmiş olan mevcut dere yatağı korunarak dere yatağının her iki 

sahiline 10’ar metre koruma bandı bırakılması, 

  3 numaralı dere olarak adlandırılan derenin miğfer hattı çizilmiş olan 

mevcut yatağı korunarak derenin her iki sahiline 5’er metre koruma 

bandı bırakılması, 

 Görüş verilmiş olan derelerin hepsinde derenin uygun görülen bir 

sahiline devamlılığı olan ve en az 5 metre genişliğinde işletme 

bakımyolu bırakılması, 
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 hususlarına uyulması koşulu ile uygun bulunduğu belirtilmiştir.  

(Söz konusu derelerden 1 nolu dere planlama alanı sınırları içindedir.) 

Şekil 4. DSİ verisi 

 

 TC Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarih 

63282923-169-1482 sayılı yazısında; 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu 

kapsamında kaldığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, Eskişehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca bahse 

konu alanda, 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı uyarınca 

yerinde gerekli inceleme araştırmaların yapılarak neticesinde hazırlanacak olan 

bilgi ve belgelerin sonucunda Müdürlüğe bilgi verilmesi, Eskişehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının görüşleri 

kesinleşmeden bahse konu taşınmazlarda herhangi bir inşai ve fiziki 

müdahalede bulunulmaması istenmiştir. 

 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 09.01.2017 tarih 42244183-168.01/26.06.564/-140 sayılı 
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yazısı; Planlaması yapılacak alanda Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 10.06.2014 tarih ve 2539 sayılı kararı ile güncel sınırları uygun 

bulunan Süpürgelik Mevkii III. Derece Arkeolojik Siti yer almaktadır. 

Yerinde yapılan inceleme de, iki adet islami dönem mezarlığı, iki adet III. Derece 

arkeolojik sit, bir adet I. Derece arkeolojik sit ve Gavurbağları mevkiinde sivil 

mimarlık örnekleri tespit edilmiştir. Tescile önerilen alanlara ilişkin Koruma 

Bölge Kurulundan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması 

gerekmektedir.  

Yukarıda bahsi geçen alanların dışında kalan alanlarda yüzeyde 2863 Sayılı 

Yasa kapsamında herhangi bir korunması gerekli kültür varlığına 

rastlanılmamış olması nedeniyle bahsi geçen alanda yapılacak uygulmaların 

ilgili kurumlarca değerlendirilmesi, ayrıca uygulamalar sırasında herhangi bir 

korunması gerekli kültür varlığına rastlanılması halinde, 2863 Sayılı Kanun’un 

Haber verme zorluğu başlıklı 4. Maddesi uyarınca en yakın müze müdürlüğüne 

veya Mülki idare amirliğine haber verilmesi gerekmektedir, diye belirtilmiştir. 
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Şekil 5. Eskişehir Kültür Varlıklarına Koruma Bölge Kurulu Verisi

 

 TC Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ.’nin 30.04.2018 tarih 99713664-750-E.3885 

sayılı yazısında; şirketin taşınmazının bulunduğu 192 ada, 1 parsel haricinde 

sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 Türk Telekom’un 02.05.2018 tarih TT.01105547-030.08.99-71929 sayılı 

yazısında; mevcut alanlarda bulunan yeraltı ve havai güzergahların korunarak 

çalışma yapılması koşuluyla sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 

 TC İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.04.2018 tarih 58889913-

230.04.02-E.1055081 sayılı yazısında; Toprak etütleri yapılan 569 hektar alanın 

etüt haritasında kırmızı renk ile gösterilen yaklaşık 252,4 ha. Alanın onaylı imar 

planı içerisinde kaldığı ve 5403 sayılı kanun kapsamında yapılacak herhangi bir 

işlem bulunmadığı, pembe renk ile gösterilen yaklaşık 153,47 ha. Kuru özel 

arazisi, sarı renk ile gösterilen yaklaşık 51,50 ha. Kuru marjinal tarım arazisi, 

mor renk ile gösterilen yaklaşık 1,67 ha. Dikili tarım arazisi, yeşil renkle 
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gösterilen yaklaşık 6,11 ha. Alanın tarımsal yapı alanı, mavi renk ile gösterilen 

yaklaşık 49,58 ha. alanın tarım dışı alan (karayolu, kavşak düzenlemesi, fabrika 

alanı vb), kahverengi le gösterilen 32,92 ha. alanın orman ağaçlandırma sahası, 

turuncu renk ile gösterilen yaklaşık 7,65 ha. alanın 4342 Sayılı Mera Kanunu 

kapsamında kalan alan olduğu herhangi bir renklendirme yapılmayan 13,7 ha. 

alanın ise tarla yolu, kadastro yolu, kuru dere vb. tarım dışı alan olduğu tespit 

edildiğinden talep, 03.112017 tarihli Toprak Koruma Kurulu toplantısı 

gündemine alınmıştır. 

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; söz konusu arazilerin 

mevcut plana bitişik konumda olduğundan alternatifinin bulunmadığı ve talep 

alanı içerisinden geçen Eskişehir-Ankara bölünmüş karayolu nedeniyle tarımsal 

bütünlüğünün olumsuz etkilenmeyeceği tespitleri ile Kuru özel ürün arazisi ve 

dikili tarım arazisi olarak belirlenen alanlar için 5403 sayılı kanunun 13.d 

maddesi  
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Şekil 6 . Toprak Etüdü 

 



 

21 

 

kapsamında kamu yararı alınması kaydı ile Bakanlık tarafından, Kuru marjinal 

tarım arazilerinin ise Bakanlık izni sonrasında Valilik tarafından 

izinlendirilmesine, orman ağaçlandırma alanı ve mera alanları için 5403 sayılı 

kanun kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına, gerek mavi 

gerekse yeşil renk ile gösterilen alanlarda yer alan yapıların yasal durumunu 

gösteren bilgi belgelerin Belediye başkanlığından istenerek bu alanların 5403 

sayılı kanunun 21. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak 

izinlendirilmesine karar verilmiştir. 

Kurul kararı müracaat belgeleri ve işlem dosyası Bakanlık onayına sunulmuş 

olup,05.03.2018 tarih ve E. 678029 sayılı Bakanlığın yazısı ile 5403 Sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince 

03.11.2017 tarih ve 2017/05 karar nolu toprak koruma kurulunca uygun görülen 

ve 20.02.2018 tarih 29102412-000-E.4238 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın kamu 

yararı kararı bulunan toplam 155,14 ha. lık alanın (pembe renk ile gösterilen 

yaklaşık 153,47 ha. kuru özel tarım arazisi ile mor renk ile gösterilen yaklaşık 

1,67 ha. dikili tarım arazisi) talep edilen amaç doğrultusunda kullanılması uygun 

görülmüş, Bakanlık kararı doğrultusunda 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesi 

gereği ekli etüt haritasında sarı renk ile gösterilen 51,50 ha. lık alanın Valilikce 

imar planı yapılmak üzere tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmüştür. 

Etüt izin haritasında yeşil renk ile gösterilen alanda kalan yapılarla ilgili olarak 

03.11.2017 tarihli kurul kararı gereğince bu yapıların yasal durumuna ilişkin bilgi 

ve belgelerin müdürlüğe gönderilmesi, mavi renk ile gösterilen alanların 5403 

Sayılı Kanunun 3.i maddesinde bahsi geçen tarım dışı alanlardan olması 

sebebiyle yapılacak bir işlem bulunmadığı, orman ve mera alanları için ilgili 

kanunlar kapsamında yetkili kurumlardan görüş alınması gerektiği, 

hazırlanacak imar planlarının onaylı bir örneğinin arşivlenmek üzere müdürlüğe 

gönderilmesine, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve planlanmasına 

Dair Yönetmeliğin 12. Maddesi 8. Fıkrası gereği hazırlanacak planın 2 yıl içinde 

onaylanmaması halinde verilen tarım dışı amaçlı kullanım izninin geçersiz kabul 

edileceği belirtilmiştir. 

(Planlaması yapılacak alan kuru özel marjinal tarım alanında olup gerekli 

izinler verilmiştir.) 
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4. SENTEZ VE DEĞERLENDİRME / AMAÇLAR VE 
HEDEFLER  

Sivrihisar ilçesi, İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Kuzeyden 

Karadeniz, Kuzeybatıdan Marmara, Batı ve Güneybatıdan da Ege coğrafi bölgeleri ile 

komşudur. 

Doğuda Günyüzü ve Ankara, batıda Çifteler ve Mahmudiye, kuzeyde Beylikova ve 

Mihalıççık, güneyde ise Konya ve Afyon tarafından çevrelenmiştir. 

Arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de, yer yer yüksek dağ ve kayalıklar 

arazide düzlüğü bozmaktadır. En önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların 

en yüksek olanı Çal dağıdır. Diğer önemli dağ ve tepeler ise Arayıt dağı, Boztepe, 

Büvelik Tepe ve Yediler Tepesidir. İlçenin başlıca akarsuyu Sakarya nehridir. Denizden 

Yüksekliği 800-1100 metre’dir. 

Sivrihisar yerleşimi İç Anadolu Bölgesinde, Eskişehir İline bağlı, ilçe merkezidir. 

Eskişehir İline bağlı 14 ilçe den, merkez ilçeler dışında, hem nüfus hemde alan olarak 

en büyük ilçesidir. 

Sivrihisar, Ankara-Eskişehir-Afyon karayollarının kesişim noktasında bulunmaktadır. 

Sivrihisar Eskişehir’e 95 km, Ankara’ya ise 135 km uzaklıktadır. 

Sivrihisar ilçesine bağlı toplam 78 mahalle bulunmaktadır. Bu Mahallelerin 13 tanesi 

ilçe merkezindedir. (Camikebir, Cumhuriyet, Demirci, Elmalı, Gedik, Hızırbey, 

Karabaşlı, Karacalar, Kılıç, Kubbeli, Kurşunlu, Yenice ve Yunusemre) 

Planlama çalışması yapılan alan Yenice mahallesinde yer almaktadır.  

Sivrihisar ilçesinde kışlar genellikle yağışlı ve soğuk, yaz ayları kurak ve sıcak geçer.  

Yağışlar ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Rüzgarlar kışın doğudan, diğer 

mevsimlerde batıdan eser. İlçeyi geniş bozkırlar kaplar. 

Bölgede, karasal iklimin doğal bitki örtüsü olan bozkırlar boy göstermektedir. 

Planlaması yapılan alan jeolojik yönden önlemli alandır. Eğim % 0-10 arasında 

değişmektedir. 3. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 

Sivrihisar ilçe merkezinde kasaba ve köylerde konut ve gecekondu sorunu yoktur. 

İlçeye bağlı tüm köylerde elektrik ve telefon vardır. Nüfusun yaklaşık % 44,56 sı ilçe 

merkezinde kalanı ise çevre mahallelerde oturmaktadır. Çalışan kesimin % 76’sı tarım 
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ve hayvancılıkta, % 3’ü ise sanayide, % 21’ i ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. 

Bütün mahallelerde içme suyu mevcut, bazı mahallelerde yetersizdir. 

Sivrihisar’ın ekonomik ve sosyal açıdan en çok ilişki içerisinde olduğu yerleşim 

merkezleri; Eskişehir, Ankara, Polatlı ve İstanbul’dur. Bu yerleşimlerden ilçede bulunan 

ticarethanelere ürünler gelmektedir. Eskişehir, Polatlı ve Ankara, Sivrihisar’ın yakın 

çevresinde yer alan yerleşmeler olup İstanbul ilçeye 700 km uzaklıktadır. 

Sivrihisar ilçe merkezi, yakın kırsal çevre için bir ticaret merkezi işlevi de görmektedir. 

İlçede toptan ve perakende ticaret ile el sanatları oldukça gelişmiştir. İlçe merkezi 

ayrıca, çevre mahallelerde üretilen ürünlerin satıldığı bir merkez olarak da dikkat 

çekmektedir.    

Sivrihisar yerleşiminin 2017 yılı nüfusu 20.449 kişidir. Sivrihisar ilçesinde nüfusun 10 

yıllık süreçte önemli oranda azaldığı görülmektedir. Sivrihisar’da İlçe merkezi nüfusu 

genelde sabittir, merkez dışındaki mahallelerde nüfusta azalma görülmektedir. 

Eskişehir ve diğer şehirlere (Ankara, Denizli, İstanbul, Bursa) göç ettiğini 

göstermektedir. Sivrihisar dışardan göç almamaktadır. 

Nüfusun % 45,56’sı (9.317 kişi) Sivrihisar merkez mahallelerinde, 54,44’ ü (11.132 kişi) 

merkez dışındaki mahallelerde ikamet etmektedir. 

Sivrihisar’da merkezinde yaşayan nüfusun yarısı kentsel sit alanı içinde, diğer yarısıda 

yeni gelişen alanlarda yaşamaktadır. Yerleşimde aile büyüklüğü ortalaması 3,19 dur. 

Sivrihisar ilçesinde nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise ortaya oldukça 

dengeli bir durum çıkmaktadır. İlçe merkezinde de durum aynı olup kadın ve erkek 

nüfusları hemen hemen eşittir. 2017 nüfus sayımına göre 20.449 olan ilçe nüfusunun 

10.358’’i erkek, 10.091’i kadındır. 

İlçede okur-yazma oranı % 89 dur.  Ancak halkın öğrenim düzeyleri düşüktür. Yöre 

halkının % 11’i okuma yazma bilmemekte, % 59’u ilkokul, % 6’sı ortaöğrenim, % 15’i 

lise % 9’u yüksekokul ve üniversite mezunu dur.  

İlçenin tarihi paleolitik döneme dayanmaktadır. İlçe sınırları içinde çok sayıda arleolojik 

kalıntı bulunmaktadır. Sivrihisar tarihi içerisinde yaşanmış en önemli olaylar ünlü mizah 

ustası ve filozof Nasreddin Hoca ile halk şairi Yunus Emre’nin ilçede yaşamalarıdır. 

Sivrihisar, Türk mizahı ve tasavvufuna yön veren iki önemli insanın doğduğu ve 

yaşadığı, önemli bir tarihi merkezdir.  
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Sivrihisar, gelenek ve göreneklerine bağlılığı ile tanınır. Yüzlerce yıl önceden 

günümüze kadar ulaşan misafir ağırlama üslubu, kendine özgü geleneksel yemekleri, 

kız isteme, nişan ve düğün adetleri, asker uğurlama törenleri ile geçmişin tüm izlerinin 

yaşatıldığı Sivrihisar, toplumsal dayanışmanın da engin kültür birikimini bünyesinde 

barındırır. 

Sivrihisar yerleşmesine ilişkin planlar  incelendiğinde, yerleşmeyi de kapsayan 

1/100.000 ölçekli Eskişehir İli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu anlaşılmıştır. 

Alınan kurum görüşlerinde, planlama yapılacak alanı etkileyen en önemli verinin DSİ  

verisi olduğu, planlama alanı içinden I nolu derenin geçtiği tespit edilmiştir. 
 

 

5.KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI KARARLARI 

5.1. PLANLAMA YAKLAŞIMI 

 

Planlama alanında, somut ve soyut değerlerin korunması, fiziksel, sosyo-ekonomik ve 

yönetsel problemlerin çözülmesi için üst ölçekten alt ölçeğine inen kararların verildiği 

bütünleşik bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir.  

 

Bu yaklaşımla, yerleşmenin barındırdığı kültürel birikimin geleceğe taşınması, yeni 

yapılaşma kurallarının esas alınarak, bölgenin günümüz koşullarına uygun yaşanabilir 

bir çevreye dönüştürülmesi  hedeflenmiştir. 

 

Sivrihisar ekonomisinin canlandırılması ve bu canlanmanın Sivrihisar’ın kültürel 

değerlerinin korunması ve yaşatılması için bir kaynak olarak geri dönüşünün 

sağlanmasını yaratacak politika ve stratejilerle planın uygulanmasına yönelik esaslar 

belirlenmiştir: 

Planlama alanında bölge ve kentsel ölçekte barındırdığı potansiyellere bağlı yeni 

işlevlerin hayata geçirilmesi ile ekonomik canlanması, alanda yaşayanların ekonomik 

açıdan gelişiminin desteklenmesi amaçlanmıştır.   
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5.2. KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI KARARLARI 

Sivrihisar yerleşmesi onanlı nazım imar planlarında projeksiyon yılı 2040 olarak kabul 

edilmiştir. 2040 yılında Sivrihisar’sa yaşayacak nüfus 60.000 kişi olarak kabul 

edilmiştir.  

İlçede çalışanların sektörlere göre dağılım hesaplamalarında, 2040 yılında çalışanların 

%75’inin Hizmetler Sektöründe, %12’sinin Sanayi Sektöründe ve %13’ününde Tarım 

Sektöründe çalışacağı ( 1/100.000 Çevre Düzeni Planı kararları) kabul edilmiştir.   

2040 yılında aile büyüklüğünün 3 kişi olacağı kabul edilmiştir. 

Sivrihisar yerleşmesinin konumu, coğrafi yapısı, gelişme potansiyeli, tarihi, kültürel ve 

doğal kaynak değerlerindeki zenginliği, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısındaki 

çeşitliliği gibi faktörlerin, yerleşmenin, ülkesel ve bölgesel ölçeklerde son derece önemli 

bir kimlik üstlendiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Ancak, bu gerçeğin, yerleşmeye ilişkin bu güne kadar yapılan, bölgesel ve fiziksel 

planlarda pek göz önünde bulundurulmamış olduğu, bu değerlerin korunması ve 

geliştirilmesi yönünde herhangi bir stratejik kararın alınmadığı görülmüştür. 

Yerleşmenin, içerisinde barındırdığı tarihi değerlerin, sıradan bir planlama yaklaşımı 

ile planlandığı ve gerekli tanıtımının yapılmadığı, Bu nedenlerle de, Sivrihisar’ın, 

ülkesel ve bölgesel ölçeklerde bugünkü konumunu hak etmediği ve tarihi kimliğinin göz 

ardı edildiği hususları tespit edilmiştir. 

Koruma amaçlı nazım imar planı yapılan alan yaklaşık 18 hektardır. Süpürgelik III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsamaktadır. Koruma amaçlı imar planı her  ne kadar 

ayrı bir plan gibi görünse de mevcut nazım imar planı kararlarına bağlı kalınmış, 

mevcut planla bütünlüğü sağlanmıştır. 

Koruma amaçlı nazım imar planı yapılan alana, III. Derece Arkeolojik Sit sınırı işlenmiş 

olup, mevcut nazım imar planındaki yol aksaları ve fonksiyonların devamlılığına dikkat 

edilmiştir. 

Planlama alanı içerisinde taşıt  yollarına da, hiyerarşik düzene dikkat edilmiş olup, yol 

genişlikleri  25, 20 ve 15 metre olarak planlanmıştır.  

Yeşil alanların planlamasında,  DSİ verileri dikkate alınarak dere güzergahlarının 

bulunduğu alanlar yeşil alan olarak önerilmiştir.  
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Donatı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni donatı alanları planlanmıştır. Bu alanların 

planlanmasında ulaşılabilirlik faktörüne dikkat edilmiştir. Planlama alanı içerisinde 2 

adet eğitim tesisi alanı, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet ibadet alanı, 1 adet akaryakıt 

istasyonu alanı ve 1 adet teknik alt yapı alanı planlanmıştır. 

Koruma amaçlı nazım imar planında, yer alan konut alanları, yüksek yoğunlukta konut 

alanlarıdır. Bu alanlardaki yoğunluk  251-400  kişi/hektar arasında değişmektedir. 

Ortalama yoğunluk 300 kişi/ hektardır. 

Ayrıca karma kullanım olarak verilen ticaret+konut alanlarında  konut kullanımının % 

90 olacağı ve bu alanlarda yoğunluğun 350 kişi/hektar olacağı kabul edilmiştir. 

Koruma amaçlı nazım imar planı yapılan alanda yaşayacak nüfus yaklaşık  2.750 kişi 

dir. 

Bu nüfusa göre donatı alanları hesaplanmamıştır. Mevcut nazım imar planı ile bütüncül 

olarak planlama yapılmıştır. 

Tablo 1.  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Arazi Kullanımı 

FONKSİYON ALAN (HA) % 

Gelişme Yüksek Yoğunluk Konut Alanı 7,52 41,18 

Ticaret+Konut Alanı 1,60 8,76 

Akaryakıt İstasyonu Alanı 0,45 2,46 

İbadet Alanı 0,22 1,21 

Eğitim Alanı 1,91 10,46 

Sağlık Tesisi Alanı 0,77 4,22 

Park Alanı 2,49 13,64 

Teknik Alt Yapı Alanı 0,08 0,44 

Yol Alanı 3,22 17,63 

TOPLAM 18,26 100,00 
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5.3. PLAN NOTLARI 

1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı, lejandı planlama koşulları ve plan raporu ile bir 

bütündür. 

2) 1/5000 ölçekl nazım imar planında gösterilmiş olan kullanım alanları şematik olup, 

plan üzerinden uygulama yapılmaz. 

3) Planlama alanında; 

* Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik, 

* Hava kirliliği yönetmeliği,  

* 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler, 

* 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu, 

* Su kirliliği kontrol yönetmeliği, 

* 7126 sayılı sivil savunma kanununun ek9 maddesine göre binaların yangından 

korunması hakkındaki yönetmelik, 

* 2863 sayılı Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikler, 

*251 sayılı lağım mecrası inşaatı , mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait 

yönetmelik,  

* Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerle ilgili yönetmelik, hükümlerine 

uyulacaktır. 

4) Planlaması yapılan alan, Süpürgelik III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olup, yapılacak 

tüm çalışmalarda ilgili müze müdürlüğüne haber verilmesi zorunludur.  

5) Türk Telekom AŞ.’ye ait yeraltı ve havai güzergahların korunması zorunludur. 

6) Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının, onaylanmaya esas karar ile 

birlikte  nazım imar planı plan onama sınırına ait UTM 6 derecelik (ED 50) dilimine 

esas pafta ve koordinatların Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur. 

7) Planlaması yapılan alanda, içme kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan yeraltı ve 

yüzeysel su kaynaklarının, depo ve isale hatlarının kirlenmelerine ve kalitelerinin 

bozulmasına engel olacak önlemlerin alınması zorunludur. 
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8) ESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait su deposu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının 

korunması, altyapı tesislerine zarar  verildiği takdirde hasarların karşılanması 

zorunludur. 

9) Osmangazi Elektrik dağıtım AŞ. ye ait tesislerin korunması, 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planında, planlı alanların enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için iki trafo arası 500 

metre olacak şekilde çekme mesafeleri hariç 4X8 m.)  den az olmamak üzere yeşil 

alanlarda trafo yerlerinin ayrılması zorunludur. 

10) Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge 

Müdürlüğü’nün 19.10.2017 tarih 99762936-754-719190 sayılı yazısına istinaden; 

* 1 nolu dere olarak adlandırılan kuru derenin mevcut kesitleri korunarak derenin her 

iki sahiline 10’ar metre koruma bandı bırakılması,  derenin uygun görülen bir sahilinde 

devamlılığı olan en az 5 metre genişliğinde işletme bakım yolu bırakılması zorunludur. 

11) Ticaret+konut alanlarında, konut alanları oranı % 90’ı geçemez. 

12) Bu plan, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe 

girer. 

13) Planlama alanının tümü jeolojik yönden önlemli alan olup, 23.01.2017 tarihinde 

İlbank AŞ. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan jeolojik-

jeoteknik etüt raporundaki hükümlere uyulacaktır.  

 
14) Planda  belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri geçerlidir. 
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