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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yönetsel Sınırlarındaki
Değişimin Ankara Şehrine ve Ankara İline Etkileri
The effects of changes in Ankara Metropolitan Municipality administrative
borders on Ankara City and Ankara Province
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Öz:1982 Anayasası’nın 127. maddesindeki "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir"
hükmüne dayanarak 1984-1988 döneminde, nüfusu 380.000’in üzerinde olan 8 il merkezinde (İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Ankara Belediyesi, 1984’te
Büyükşehir Belediyesi haline getirilmeden önce Çankaya (1936), Altındağ (1953), Yenimahalle (1957) semtlerinde
kaymakamlık teşkilatları kurulmuştu. Bu üç ilçenin Ankara Belediyesinin sınırları içinde kalan kesimleri Ankara
şehrini oluşturmaktaydı. 29.11.1983 tarih ve 2963 sayılı yasa kapsamında Çankaya ilçesi’nin bölünmesiyle
Mamak ilçesi; Altındağ ilçesinin bölünmesiyle de Keçiören ilçesi oluşturuldu. 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile
eski Ankara Belediyesine büyükşehir belediyesi statüsü kazandırıla rak şehrin belediye sınırları içinde kalan
kesimleri ile belediye sınırları dışında kalan köyler ve belediye teşkilatlı yerleşmeler bu ilçeler tarafından
paylaşıldı. Ankara ilinin Merkez ilçesi sınırları içindeki metropol ilçelere (Altındağ, Çankaya, Yenim ahalle,
Mamak, Keçiören) bağlı köyler ve belediye teşkilatlı yerleşmeler Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı
dışında bırakıldılar. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı yasa ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet
alanı sınırı, Altındağ semtindeki Valilik binası merkez kabul edilerek çizilen 50 km yarıçaplı bir daire ile belirlendi.
2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı yasa ile Ankara ilinin mülki idare alanı bütünüyle Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin hizmet alanı haline getirildi.
Anahtar Kelimeler: Şehir, büyükşehir, büyükşehir belediyesi, belediye yönetsel alan sınırı, metropol ilçe.
Abstract: Between 1984 and 1988, metropolitan municipalities were started in 8 provinces with a population over
380.000 (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri), based on Article 127 of the 1982
Constitution that stipulates "special provincial administrations can be established". District governorships in
Çankaya (1936), Altındağ (1953), Yenimahalle (1957) were started before Municipalit y of Ankara was made a
metropolitan municipality in 1984. The parts of those three districts within the borders of Municipality of Ankara
constituted the city of Ankara. Two districts; Çankaya and Altındağ, were split and formed Mamak and Keçiören
districts respectively by law no 2963 dated 29.11.1983. Municipality of Ankara was transformed into a
metropolitan municipality by law no 3030 in 1984 and the parts of the city within the borders of the municipality
and the villages and the settlements with municipality organizations beyond the borders of the municipality were
shared by those districts. The villages and the settlements with municipality organizations under the control of the
metropolitan districts of Ankara central district (Altındağ, Çankaya, Yeni mahalle, Mamak and Keçiören) were
excluded from the service area of Metropolitan Municipality of Ankara. With Law no 5216 enacted in 2004, the
service area of Metropolitan Municipality of Ankara was determined as a circle with semi diameter of 50 km,
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drawn with a focal point of the governor’s building in Altındağ. With Law no 6360 adopted in 2012, the local
administrative area of Ankara Province was entirely covered in the service area of Metropolitan Municipality of
Ankara.
Keywords: City, metropol, metropolitan municipality, administrative border, metropolitan district.

1. Giriş
Belediye, Arapçadaki “beled” ve “beledî” sözcüklerinden türetilerek dilimize yerleşmiş t ir.
Beledi, şehirle ilgili, şehre âit anlamlarını taşıyan bir sözcük olup belediyesi olan şehirlere “belde”
denilmektedir. Eskiden şehirde yaşayanların “beledî” (şehirli), çöllerde yaşayanların “bedevî”
olarak tanımlanmış olması dikkat çekici bir örnektir. Osmanlı döneminde belediye başkanlar ın a
şehrin emanet edildiği güvenilir kişi anlamına gelen “şehremini” denilmesi belediye teşkilatına ve
belediye başkanına duyulan güveni ifade etmektedir. Şehir ve kasabalarda alt ve üst yapıyla ilgili
hizmetlerin yerine getirilmesi, bu hizmetlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetlenmes iy le
görevli olan, yöneticileri halk tarafından seçilmiş tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim örgütler in e
belediye denilmektedir. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı “Belediye Kanunu”nda belediy e,
“beldenin ve belde sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tanzim ve
tesviye ile mükellef hükmî bir şahsiyettir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Belediye teşkilatları, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında öncelikli olarak şehirse l
fonksiyonları gelişmiş veya gelişmekte olan yerleşmelerde (şehir ve kasabalarda) kurulmakta yd ı.
Gerçek işleyişte sadece şehirlerde ve şehirleşme sürecine girmiş kasabalarda kurulması gereken
belediye teşkilatlarının çeşitli nedenlerle nüfusları 2000’i biraz aşan köylerde de kurulmay a
başlaması, beledi (şehre ait) kavramını yozlaştırmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı
yasa ile nüfusu 2000’in altına inen 966 köydeki belediye teşkilatlarının kaldırılmış olması
belediyelerin kuruldukları yerleşmelerin sahip oldukları potansiyelin önemini gündeme taşımıştır.
Özellikle 1980’li yılların başında şehirlerdeki nüfus artışına ve mekânsal büyümeye bağlı
olarak belediyelerin teşkilat yapılarında düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiş ve 1982
Anayasası’nda "büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir" hükmüne bağlı
olarak 1984-1988 döneminde, nüfusu 380.000’in üzerinde olan 8 il merkezinde (İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri) büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. Bu bildiride Ankara
şehrinin belediye yönetsel alan sınırlarındaki değişim büyükşehir belediyesi kurulmadan önce ve
sonraki durumuyla ele alınacaktır.
2. 1923-1980 Döneminde Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı
Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ilk geldiği zaman kentin nüfusu
yaklaşık olarak 25.000 civarında idi. Günün belirli saatlerinde jeneratörden verilen elektrikle kısmen
aydınlatılan Ankara, kalenin batı yakasında otel, han ve lokantaların bulunduğu küçük bir çarşıdan, iki
katlı ahşap evlerden ve bir tren istasyonundan ibaretti. Tozlu ve çamurlu yollarında at arabalarının
dolaştığı, kendi yağıyla kavrulan Ankara, 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa
ile yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti oldu. Ankara başkent olduğunda 30.000 nüfuslu 300
hektarlık (3 km2) bir alana yayılan küçük bir şehirdi (Cengizkan:2010).
16 Şubat 1924 tarihinde 417 sayılı yasa ile Ankara’daki belediye teşkilatı İstanbul’a benzer
şekilde şehremanetine dönüştürüldü (Başa: 2012: 67). 1924-1930 yılları arasında Ankara Şehremaneti
tarafından bataklıklar kurutularak kamulaştırmalar yapıldı, yapı malzemeleri için fabrikalar açıldı,
çalışan işçilerin konut ihtiyacı giderildi, gaz deposu, un fabrikası ve fırınlar yaptırıldı, Ankara'nın imar
planı için yarışma düzenlendi. Bu olumlu gelişmeler sonucunda 1935 yılında nüfusu 122.720’ye
yükseldi. 1936 yılında Çankaya’da kaymakamlık teşkilatı kurularak Çankaya ilçesi oluşturuldu. 1950’li
yıllara gelindiğinde merkezdeki Ulus ve Altındağ semtlerine Cebeci, Bahçelievler ve Yenimahalle
eklendi. 1940 yılında 157.242 olan Ankara şehir nüfusu, 1945’te 226.712’ye, 1950’de 288.536’ya,
1955’de 451.241’e yükseldi.
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1953 yılında Altındağ’da kaymakamlık teşkilatı kuruldu. 1956 yılında 3650 hektarlık (36,5
bir alana hizmet veren Ankara Belediyesinin yönetsel sınırları, Ankara Merkez İlçesi (Ulus semti)
ile Çankaya ve Altındağ ilçelerinin şehir kesimini içine almaktaydı. Bu dönemde Ankara’nın batıkuzeybatısında bir memur semti olarak gelişmeye başlayan Yenimahalle’de 1957 yılında kaymakamlık
teşkilatı kurularak şehre eklendi (Şenyapılı, 1970: 33, Şekil 1).
km2)

Şekil 1:Ankara şehrinin 1950 yılındaki yerleşim alanı

Ankara şehri 1960 yılında, Ulus semtini içine alan Merkez ilçe ile Altındağ, Çankaya ve
Yenimahalle ilçelerinin Ankara Belediyesi sınırları içinde kalan kesiminden oluşmaktaydı (Şekil 2,
Çizelge 1). Ulus’a bitişik olan Altındağ semti ile o yılda birer bucak merkezi olan Keçiören ve
Yenidoğan Altındağ ilçesinin; Çankaya semti ile bucak merkezi konumunda olan Bahçelievler, Cebeci,
Dikmen ve Kayaş Çankaya ilçesinin; Yenimahalle semti ve Etimesgut ise Yenimahalle ilçesinin Ankara
şehrini oluşturan kesimleri idi. 1960 yılında Ankara şehrinin belediye sınırları içinde kalan nüfusu
650.067’ye, yüzölçümü ise 5500 hektara (55 km2) yükselmiştir.
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Şekil 2 : 1960 yılında Ankara şehrinin Çankaya, Altındağ,
Yenimahalle ilçelerine göre yönetsel bölünüşü
Çizelge 1: 1960 yılında Ankara şehrini oluşturan yönetsel üniteler
Ankara şehrini oluşturan ilçeler ve semtleri
1960 Yılı
nüfusları
Merkez ilçe
1. Ulus
129934
Merkez ilçe şehir nüfusu
129934
Altındağ ilçesi
1. Altındağ merkez
45355
2. Keçiören (Bucak merkezi)
30562
3. Yenidoğan (Bucak merkezi)
72503
Altındağ ilçesi şehir nüfusu
Çankaya ilçesi
1. Çankaya merkez
2. Bahçelievler (Bucak merkezi)
3. Cebeci (Bucak merkezi)
4. Dikmen (Bucak merkezi)
5. Kayaş (Bucak merkezi)
Çankaya ilçesi şehir nüfusu
Yenimahalle ilçesi
1. Yenimahalle merkez
2. Etimesgut (Bucak merkezi)

148420

Yenimahalle ilçesi şehir nüfusu
ANKARA ŞEHİR NÜFUSU

67636
650067

97167
40725
145591
11300
9294
304077
52896
14740

1960-1980 döneminde Ankara şehrinin nüfusu ilk kez 1970 yılında bir milyonun üzerine çıktı
(1.236.000) ve 1960 yılına göre 3 kat artarak 1980 yılında 1.877.755’e ulaştı. Bu yılda Ulus semti ile
Altındağ ilçesi Ankara ilinin Merkez ilçesi durumundaydı. Ulus semtinde 77.168, Altındağ’da 608.689;
Çankaya’da 921.882, Yenimahalle’de ise 270.016 nüfus barınmaktaydı (Şekil 3).
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Şekil 3 : 1980 yılında Ankara ili ve Ankara şehri

3. 1984 Yılında Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı
1983 yılında çıkartılan 2963 Sayılı Kanun gereğince Çankaya ilçesinin bölünmesiyle Mamak
ilçesi; Altındağ ilçesinin bölünmesiyle Keçiören ilçesi oluşturuldu. Ankara şehrinin bir bölümünü
oluşturan bu ilçelerin yönetsel sınırları içinde kalan köyler ve beldeler Ankara Belediyesi’nin hizmet
alanı dışında bırakıldı. Ankara’nın batısında yer alan Sincan ile güneyindeki Gölbaşı aynı kanunla ilçe
merkezi haline getirildiler. O yıllarda Sincan, Ankara şehrinden oldukça uzakta yer alan 25.000 nüfuslu
bir yerleşme olup çevresindeki köylere yönetsel merkezlik (bucak merkezliği) yapan bir konumda idi.
Sincan’ın Ankara ile bağlantısı büyük oranda banliyö treni ile sağlandığından karayolu ulaşımına
fazlaca önem verilmemişti. Ankara’nın güneyindeki 10.500 nüfuslu Gölbaşı ise, Çankaya ilçesine bağlı
bir bucak merkezi olup Ankara şehir alanından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin geniş orman alanı ile
ayrılmaktaydı. Bu nedenlerle Sincan ve Gölbaşı, Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören
semtleri gibi Ankara şehrini oluşturacak şekilde bütünleşemedikleri için Ankara ilinin Merkez İlçeleri
arasında yer alamadılar (Şekil 4).
Büyükşehir Belediye yönetiminin hukuki altyapısı ilk olarak 1982 Anayasasının 127. maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkrasındaki “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri
getirebilir.” hükmü ile oluşturulmuştur. 1982 yılında çıkarılan 2680 sayılı yetki Kanununa istinaden
08.03.1984 tarihinde yayımlanan 195 sayılı “Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” ve 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı “Büyükşehirler Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçe
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bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir’de Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştur. 25 Mart 1984’te yapılan
mahalli idare seçimleri ile bu illerdeki büyükşehir belediyeleri faaliyete başlamıştır.

Şekil 4: Merkez ilçe ölçeğinde Ankara şehrinin 1984 yılındaki yerleşim alanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel
alan sınırı.

Bu yılda yapılan düzenlemeyle eskiden beri var olan Ankara Belediyesi, Büyükşehir (Anakent)
Belediyesi haline getirildi. Ankara Belediyesi’nin yönetsel alanı içinde yer alan Altındağ, Çankaya,
Yenimahalle, Mamak, Keçiören ilçelerinin merkezlerinde büyükşehir ilçe belediyeleri kuruldu. 1984
yılında Ankara şehrinin yerleşim alanı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı
durumunda idi (Şekil 4). Merkez ilçenin sınırları içinde Ankara şehrinin yerleşim alanı dışında kalan
köy ve beldeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı dışında bırakılmışlardı.
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1985 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı içindeki 2.235.037 şehir
nüfusunun ilçelere dağılımı şöyle idi: Altındağ: 403.871, Çankaya: 665.128,Keçiören: 433.559, Mamak:
371.904, Yenimahalle: 360.573.
1984 Yılında

1980 Yılı

1985 Yılı

Büyükşehir Belediyesi Kurulan
Metropolitan Şehirler (İl
Merkezleri)

Nüfusu

Nüfusu

İSTANBUL

2.772.708

5.475.982

ANKARA

1.877.755

2.235.035

İZMİR

757.854

1.489.772

4. 1988-1991 Döneminde Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı
Daha önceleri Yenimahalle ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1983 yılında çıkartılan 2963
Sayılı Kanun ile ilçe haline getirilen 51.000 nüfuslu Sincan, 08 Mart 1988 tarih ve 88/12721 sayılı
bakanlar kurulu kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisine alındı. İki yıl sonra
Yenimahalle ilçesi içinde mahalle konumunda olan Etimesgut, 20 Mayıs 1990 gün ve 3644 Sayılı
Kanunla İlçe yapıldı ve 19 Ağustos 1990 tarihinde ilk defa belediye seçimi yapılarak Ankara Büyükşehir
Belediyesinin sınırları içerisinde yerini aldı. Çankaya ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken 1983’te ilçe
teşkilatına sahip olan Gölbaşı da 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı içine
katıldı. Bu düzenlemeler sonucunda 1991 yılı itibariyle Ankara ili merkez ilçesi içindeki metropol ilçe
sayısı 8’e yükseldi (Şekil 5).

Şekil 5: 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı.
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1991-2004 döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vermekle yükümlü olduğu
yönetsel alanları Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı
ilçelerinin Ankara şehrini oluşturan kesimleri idi. Merkez metropol ilçeler olarak adlandırılan bu ilçelere
bağlı toplamda 83 köy ve 8 belde büyükşehir belediyesinin sınırları dışında kalmaktaydılar (Çizelge 2).
Çizelge 2. 1991-2004 döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan
Merkez Metropol ilçelere bağlı köy ve beldeler
Metropol
Köyler
Beldeler
ilçeler
Aydıncık, Karacaören, Karaköy, Kavaklı, Peçenek, Tatlar
Altınova
Altındağ
Beytape, Karataş, Yakupaptal
Çankaya
Yenimahalle Alacaatlı, Aşağıyurtçu, Ballıkuyumcu, Çayyolu, Dodurga, Fevziye, Karacakaya,
Memlik, Susuz, Şehitali, Yakacık, Yukarıyurtçu, Yuva
Bayındır, Gökçeyurt, Kıbrıs, Kızılca, Kusunlar, Ortaköy
Kutludüğün
Mamak
Pursaklar,
Çalseki, Kurusarı, Alacaören, Gmüşoluk, Kösrelik, Sarıbeyler
Bağlum,
Keçiören
Sarayköy
Anayurt, Çiçektepe, Esenler, Osmaniye, Pulatlar, Saraycık, Tatlar, Yeniçimşit,
Yenikent
Sincan
Yenipeçenek, Akçaören, Çoğlu, İlyakut, İncirlik, Mülk, Yenikayı
Bağlıca, Yapracık
Etimegut
Ahiboz, Ballıkpınar, Bezirhane, Çayırlı, Çimşit, Enirler, Gökçehüyük, Günalan,
Karagedik,
Gölbaşı
Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, Hallaçlı, İncek, Karaoğlan, Kırıklı, Kızılcaşar,
Selametli
Koparan, Mahmatlı, Mahmatlıbahça, Oğulbey, Örencik, Soğulcak, Subaşı,
Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Toluntaş, Velihimmetli, Yağlıpınar, Yavrucak,
Yaylabağ, Yurtbeyi

5. 2004 Yılında Ankara Şehri ve Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanı
Kamuoyunda “Pergel Yasası” olarak bilinen 5216 sayılı yasayla 2004 yılında büyükşehir
belediyelerinin yönetsel sınırlarında önemli düzenlemeler yapıldı. İstanbul, Kocaeli illerinde,
büyükşehir belediye sınırları, il sınırlarıyla çakıştırılarak iki ilin idari alanı tümüyle büyükşehir
belediyesinin hizmet alanı haline getirildi.

Şekil 6: 2004 yılında Ankara ili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı.
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Diğer büyükşehir belediyeli 14 il merkezinde büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları,
mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla şehir nüfus
miktarına göre belirlenen yarıçaplı dairelerle belirlendi. Buna göre nüfusu 1.000.000’ dan az olan
Adapazarı, Erzurum, Samsun, Eskişehir, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Konya ve Gaziantep’te:
20 km yarıçaplı daire; nüfusu 1.000.000 - 2.000.000 arasında olan Adana ve Bursa’da: 30 km yarıçaplı
daire, nüfusu 2.000.000’dan fazla olan İzmir ve Ankara’da 50 km yarıçaplı daire büyükşehir
belediyesinin yönetsel alanı olarak kabul edildi (Şekil 6,7).

Şekil 7: 2004 yılında Ankara şehrinin yerleşim alanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alan sınırı.

2004 yılında yapılan bu düzenlemeyle Altındağ ilçesindeki Valilik Binası merkez kabul edilerek
harita üzerinde çizilen 50 km2 yarıçaplı daire içinde kalan yaklaşık 7800 km2’lik alan Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı haline geldi. Ankara ilinin %30’una karşılık gelen bu alan içinde
yer alan 15 metropol ilçeye bağlı 205 köyün (77 orman köyü hariç) tüzel kişilikleri kaldırılara k
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mahalleye dönüştürüldüler ve çok yönden büyükşehir belediyesine bağımlı kılındılar. Belde
statüsündeki 17 yerleşmenin belediyeleri ise ilk kademe belediyesi adını aldı (Çizelge 3). Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanı olarak kabul edilen 50 km2 yarıçaplı dairenin içi ayrıntılı
olarak incelendiğinde, Ankara şehrini kapsayan Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören,
Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ilçeleri ile şehrin uzağında kalan Akyurt, Elmadağ ve Kazan ilçelerin in
yönetsel alanlarının tümüyle daire içinde kaldığı; Kalecik, Çubuk, Kızılcahamam, Ayaş, Polatlı,
Haymana ve Bâlâ ilçelerinin ise belirli bölümlerinin daire içinde yer aldığı görülmektedir (Şekil 6, 7).
Ankara ili içindeki ilçelerin yönetsel alan bütünlüğünü bozan bu sınırlandırma, politik yaklaşımlarla
yapıldığından sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir.
Çizelge 3. 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan
yönetsel birimlerin sayısal dağılımları
Belediyeleri ilk kademe
Mahalleye
Orman köyü
İlçeler
belediyelerine dönüştürülen dönüştürülen
sayısı
beldeler
köy sayısı
Akyurt
18
2
Altındağ
Altınova
6
Ayaş
Çanıllı, Sinanlı
12
2
Bâlâ
Karaali
14
6
Çankaya
3
Çubuk
Sirkeli, Esenboğa
34
27
Elmadağ
Hasanoğlan, Lalahan, Yeşildere
4
7
Etimesgut
2
Gölbaşı
Karagedik
29
Kalecik
9
1
Kazan
24
13
Keçiören
Bağlum, Sarayköy, Pursaklar
4
Mamak
Kutludüğün
6
Sincan
Yenikent
15
Yenimahalle
13
Haymana
Oyaca
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
*
*
Kızılcahamam
* Polatlı
Toplam

19
Temelli
17

8
205

77

*Merkezleri ve yönetsel alanlarının büyük bir bölümü 50 km2 yarıçaplı dairenin dışında kalan ilçeler

6. 2008 Yılında Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanında Yapılan Düzenlemeler
2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı kanunla 50 km2 yarıçaplı daire içindeki Ankara büyükşehir
belediye sınırları içinde bulunan belde statüsündeki yerleşmelerdeki ilk kademe belediyeleri kaldırılara k
bu yerleşmeler bağlı oldukları ilçelerin belediyelerine mahalle olarak bağlandılar. Büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki ilçelerde alt yönetsel kademede yer alan, aslında olmadıkları halde kağıt üzerinde
gösterilen bucaklar kaldırılarak bunlara bağlı görünen köyler doğrudan ilçelerin altında yer aldılar.
Bu yılda, Keçiören ilçesi içinde Esenboğa Hava Limanı güzergâhında Ankara şehrine sonradan
lehimlenen Pursaklar beldesinde, ilçe teşkilatı kurularak Ankara şehrinin yerleşim alanını oluştur an
metropol ilçe sayısı 9’a çıkarıldı. Altındağ ilçesindeki Altınova, Keçiören ilçesindeki Sarayköy ve
Çubuk ilçesindeki Sirkeli beldelerindeki ilk kademe belediyeleri kaldırılarak Altınova beldesinin
Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri yeni kurulan Pursaklar
İlçesi Belediyesi’ne mahalle olarak bağlandılar.
7. 2012 Yılında Ankara Belediyesinin Yönetsel Alanında Yapılan Düzenlemeler
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” 6360
sayılı Kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
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Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya,
Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına taşınmış olup Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı Ankara ilinin yönetsel alanı ile örtüştürülmüştür. Böylece
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 50 km2 yarıçapla belirlenen 7800 km2’lik yönetsel alanı, bu yasa ile
3,2 kat artırılarak 25.632 km2’ye yükseltilmiştir. 50 km2 yarıçaplı dairenin dışında kaldıkları için
mahalleye dönüştürülmeyen köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülerek bağlı oldukları ilçenin
belediyesine katılmıştır. Ankara İlindeki Özel İdare teşkilatı kaldırılarak görev ve yetkileri tümüyle
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Önceden 50 km2 yarıçaplı daire içinde yer almayan
ilçelerdeki bucaklar da bu kanunla kaldırılmıştır.
2012 Kasım ayında Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ilçelerinin yönetsel alanlarında
düzenleme yapıldı. Güney ve Kuzey olarak birbirinden kopuk iki parçalı halde bulunan Yenimahalle
sınırlarını tek parça haline getiren yeni düzenlemeyle ilçenin kuzey bölümü korunarak; kuzey
bölümünden tamamen kopuk olan güney bölümündeki Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerinin çevre yolu
dışında kalan kesimi ile Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Ballıkuyumcu, Fevziye ve Şehit Ali Mahalleler i
tüm sınırlarıyla birlikte Etimesgut ilçesine bağlanmıştır. Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve
Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu doğusunda kalan ana bölümleri ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı,
Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent Mahalleleri tüm sınırları ile Çankaya ilçesine katılmıştır (Şekil
8).

Şekil 8: 2008 ve 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetsel alanında yapılan değişiklikler

8. Sonuç
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetsel alanı 1984-2003 döneminde sadece Ankara şehrinin
yerleşim alanını kapsadığı halde; 2004 yılında şehrin alanının dışına taşarak 50 km2 yarıçaplı daire
içindeki kırsal ve kentsel alanları da içine almıştır. Bu durum 2012 yılına kadar sürmüş ve daha önceden
İstanbul, Kocaeli illerinde uygulanan şekliyle ilin tüm yönetsel alanı aynı zamanda Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin yönetsel alanı olmuştur. İl sınırları içindeki Ankara şehrinin kilometrelerce uzağındaki
kırsal nitelikli köylerin yapay bir yaklaşımla mahalle statüsüne kavuşturulduğu için şehrin kısımlarıym ış
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gibi gösterilmesi gerçekle bağdaşmamaktadır. TÜİK’in 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) verilerine bakıldığında, diğer büyükşehir belediyeli illerde olduğu gibi Ankara ilinde de tüm
ilçelerin nüfusları yerleşme bazına inilmeden “şehir nüfusu” olarak yayınlanmıştır. Alfabetik sıraya göre
yayınlanan mahalle nüfusları ise, hem şehri oluşturan mahalleleri hem de kırsaldaki köyleri
kapsamaktadır. Bunlar birbirinden ayrılmadan karışık halde verildiğinden ilin tüm alanı şehirmiş gibi
algılatılmaktadır. TÜİK’in, gerçekle bağdaşmayan bu verileriyle sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün
değildir.
Çizelge 4. 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Ankara şehrini oluşturan/oluşturmayan ilçeler
Ankara Şehrini Oluşturan Ankara
Ankara Şehrini Oluşturmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi İlçeleri
İlçeleri
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı
Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle,
Pursaklar

Yakın İlçeler : Akyurt, Ayaş, Bâlâ, Elmadağ, Kalecik, Kazan, Çubuk
Uzak İlçeler: Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı, Nallıhan,
Haymana, Polatlı, Şerelikoçhisar, Evren

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet vermekle yükümlü olduğu yönetsel alan, 6360 sayılı
yasa ile Ankara ilinin mülki idare alanı ile çakıştırılmıştır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesinde
yer tutan Ankara ilinin yönetsel sınırları içindeki coğrafi mekânda çok sayıda kırsal yerleşme ile kasaba
ve şehir özellikli yerleşmeler bulunmaktadır. Bunların hepsini şehir olarak görmek yanlıştır. Bu itibarla
Ankara il nüfusu = Ankara şehrinin nüfusu değildir! (Çizelge 4, 5)
Çizelge 5. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yönetsel alanların 2013 yılı nüfusu
Ankara Şehrini Oluşturan Metropol İlçelerin 2013 Yılı Toplam Nüfusu
(Ankara şehir nüfusu)
Ankara Şehri Dışında Kalan Diğer Büyükşehir İlçelerinin Nüfusu
Ankara İl Nüfusu = Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetsel Alan Nüfusu

4.476.362
568.721
5.045.083
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