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  Saygıdeğer üyelerimiz; 

 

Bir yıllık faaliyetlerimizi Haziran 2012 tarihinde neredeydik, Haziran 2013 de neredeyiz diye 

bakarak cevaplamak istiyoruz. 
 

 1-2012 yılı Haziran ayı itibariyle  arazinin imarının  özel çevre korumaya ait yüzdebeşlik  kısmı için 

Çevre ve Şehirçilik bakanlığı nezdinde çalışmalara devam edilmekteydi. 

 

2-Çevre korumadan çıkacak olumlu sonuç sonrası Parselasyon planları yapılacak ve imarli  parsel 

tapuları alınacaktı. 
 

3-Yol,altyapı,elektrik vb projelerin ruhsatları alınaçaktı. 
 

4-Kat karşılığı ön görüşmelere yerli ve yapancı kuruluşlarla yapılacak,yeterliliği olan firmalar üst 

birlik genel kuruluna taşınacaktı. 
 

5-Üst yapı ruhsatları alınacak duruma gelinecekti. 
 

                Haziran 2013 'de neredeyiz; 
 

1-18.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Bölgesi alanında kalan 

kısma ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamış ve 24.05.2012 tarihinde askıya çıkarılmak 

üzere Gölbaşı belediyesine göndermiştir. Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere 

Tabiat Varlikları Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.Yapılan itirazlar ilgili Genel Müdürlük tarafından 

rededilerek plan kesinleşerek yürürlüğe 24.08.2012 tarihinde girmiştir. Arazimiz bu tarihden sonra 

imarli hale gelmiş olup, parselasyon planları yapılacak duruma gelmiştir. Arazimizin uluslararası 
Bartels firmasının 2011 yılı değeri olan 700 milyon ¨ değeri 1 milyar ¨	 nin üzerine çıkmıştır. 
Arazimizin değeri en az 5 kat artmıştır. 

 

2-Parselasyon planları hazırlattırılmış ve 10.09.2012 tarihinde Gölbaşı Belediye Başkanlığına 

sunulmuştur.Gölbaşı Belediyesinin bir aylık incelemesi sonucu 10.10.2012 tarihinde parselasyon 

planında bazı değişiklikler talep etmiştir.Gerekli değişiklikler yapılmış ve parselasyon planları 
15.11.2012 tarihinde yeni şekliyle Gölbaşı Belediye Başkanlığına yeniden sunulmuştur. Parselasyon 



planları Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından 18.12.2012 tarihinde onaylanmak üzere Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı encümeni 

24.01.2013 tarihinde planı oy birliği ile oynamış ve askıya çıkarılmak üzere 31.01.2013 tarihinde 

Gölbaşı Belediye Başkanlığına göndermiştir. Gölbaşi Belediyesi 04.02.2013 tarihinde Parselasyon 

planları askıya çıkarmıştır.06.03.2013 tarihinde parselasyon planları askıdan indirilmiştir.Onanmak 

üzere planlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiş ve 21.03.2013 tarihinde oy 

birliği ile onanarak kesinleşmiştir.Planlar 28.03.2013 Tarihinde Gölbaşı Belediye Başkanlığı  
tarafından  kadostro işlemleri yapılması için Gölbaşi kadostro müdürlüğüne göndermiştir.Tapuları 
yazılmak üzere tapu dairesine intikal ettirilmiştir. 

 
 
 
 
 

Parselasyon Planıyla Kazanımlarımız 
 

1-Çok katlı konut alanı.   3397   adet.  inşaat alanı:  600.000 m2 

2-Villa konut alanı.           3577   adet.  inşaat alanı.  805.000 m2 

3-Akaryakıt alanı.                   1   adet.  inşaat alan.         2.500 m2 

4-Ticaret alanı                      11   adet.  İnşaat alanı.      34.000 m2 

5-Özel sağ.alanı.                    1   adet.  inşaat alanı.      28.000 m2 

6-Özel Üniversite alanı.           1   adet.  inşaat alanı   168.000  m2 

7-Özel okul alanı.                    2   adet.  inşaat alanı.      25.000 m2 

8-Sosyal kültürel alanlar.       10   adet.  inşaat alanı.      28.000 m2 

9-Ticari rekraasyon alanı.        3   adet  inşaat alanı.      42.000 m2 

10-spor alanı.                           2   adet.  inşaat alanı.         7.000 m2 

11-Ağaçlandılacak alanlar.       4   adet.  inşaat alanı.       16.000 m2 
 
 
 

Ankara tarihinde bu büyüklükteki bir parselasyon planı ilk defa gerçekleşmiştir.Üst birliğimizi tebrik 

ederiz. Parselasyon sonucunda bir hisseye 1,2 villa parseli,1,2 çokkatlı daire parseli ve yukarıdaki 

diğer kazanımların 2945 de biri düşmektedir. Arsalarımızın Güneykent projesi içinde olması, seyir 

zevkinin bulunması, merkeze yakınlığı nedeniyle değerli olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu değer ve 

kazanımlar arsalarımızı kat karşılığı vermemizi kolaylaştıraçaktır. Üyelerimiz için ikinci bir Ankamall 

fırsatı olaçağını tahmin etmekteyiz.Parselasyon planı sonucu yoğunluğu az ve yaşanabilir özelliği 

çok bir şehrimiz olacaktır. Bu şehrin ismi YAYLAŞEHİR dir.Yaylaşehir isminin patenti birliğimiz 

tarafından tescil ettirilmiştir. 

 
 

3-Gölbaşı Yaylabağ Toplu konut alanın tümü için hazırlanan OG ve ada içi dağıtım uygulama 

projeleri  Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından onaylanmıştır. 
 



Yol proje planları ve ekleri 10.09.2012 tarihinde onaylanmak üzere Gölbaşı Belediye Başkanlığına 

gönderilmiştir.Projeler ve ekleri Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı Belediye Başkanlıkları tarafından 

14.02.2013 tarihinde onaylanmıştır. 
 

Kentsel tasarım planları 10.09.2012 tarihinde Gölbaşı Belediye Başkanlığına gönderilmiş ve 

11.04.2013 tarihinde onaylanmıştır. 
 

Altyapı,temiz su vb diğer projeler hazırlanmış ve onay için ilgili kurumlara sunulmuştur. 

Bu projeler tamamlandığında ve tapularımızı aldığımızda kat karşılığı veya başka yöntemle işe 

başlama imkanına kavuşmuş olduk. 
 

4-Arsalarımızın inşaatı ne şekilde yapılacak ise yapılsın,arsalarımız hazır hale getirilmiştir. 

Artık arsası olmayan,imarı olmayan konumdan kısa sayılabilecek bir zamanda imarlı arsaları olan 

kooperatif konumuna geldik. Bu bizim için önemli bir güvenlik şerididir. Elimizde ödediğimizin kat kat 

üzerinde değerde olan arsalarımız var. 

Başlangıç noktasında 2015 yılında villalarımıza oturabileceğimiz tasarlanmış idi. Ancak yeterli 

7000 üye kaydedilememiş ve bu sürecin uzamasına sebep olmuştur.Yeterli üye olmayışı sonuçta 

üyelerimizin menfaatına olmuş ve kat karşılığı modeli kendiliğinden doğmuştur. Şayet kat karşılığı 
modeli doğmamış olsaydı bir Villa'nın maliyeti arsa hariç 350 – 400 bin ¨ cebimizden çıkacaktı. Bu 

şu demektir ki en az 300 bin ¨ daha ödeme yapmamızı gerektirecekti. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Yönetim işi akıl işidir . Biz ister üst yönetimin kapısını çalan müteşebbislerle  veya yapılacak bir 

ihale ile belli bir süre için kat karşılığında ısrar etmeliyiz. Kat karşılığı sistemde oynama yapılarak 

yüklenicilere cazip hale getirme yöntemlerinede gidilebilir. Bu imalatta eksiklik,üstüne bir miktar fark 

vermek gibi düşünülebilir. Üst yönetim işin gereğini yapmış ve şimdi sonuçu arz-talep döngüsü 

çözecektir. 
 

  

    Üst birlik yönetimi üyelere en uygun çözüm için uğraş vermektedir. Üst birlik yönetimini aşırı 
zorlamak da bu aşamada doğru değildir. Bu aşamada iyi ve sağlam çözüm üzerinde yoğunlaşmak 
gerekir. 

         
         


