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YÖNETMELİK

Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes�nden:
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes� sınırları �çer�s�nde plan, fen, sağlık

ve sürdürüleb�l�r çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma �le projelend�rmeye ve denet�me �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, uygulama �mar planı bulunan alanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n altıncı kısmının dördüncü bölüm hükümler� �le 3/7/2017 tar�hl�
ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 69 uncu maddes� hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan tanımların

yanı sıra bu Yönetmel�kte geçen;
a) Asansör tesc�l belges�: İlg�l� �dare tarafından yapı kullanma �z�n belges� önces� düzenlenen ve asansörün

kayıt altına alındığını gösteren belgey�,
b) Kanal kotu tutanağı: P�s su ve tem�z su tes�satının şeh�r şebeke suyu ve kanal�zasyon �le bağlantısının nasıl

kurulacağını bel�rten, ESKİ tarafından onaylanmış proje veya raporu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Genel �lkeler
MADDE 5- (1) Genel �lkelere yönel�k olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�ne uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arsalara İl�şk�n Hükümler

Parsel büyüklükler�
MADDE 6- (1) İmar planında göster�len çeş�tl� bölgelerde �mar planı �le get�r�lm�ş farklı hükümler yoksa

yapılacak �frazlarda, elde ed�lecek yen� parseller�n asgar� ölçüler�; araz� mey�l�, yol durumu, mevcut yapılar ve benzer�
mevk�� özell�kler� �le bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüler� ve yöresel �ht�yaçları da göz önünde
tutularak tesp�t olunur. Bu tesp�t sırasında �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len şartlar �hlâl ed�lemez.

(2) Parsel gen�şl�kler�;
a) Konut ve t�caret bölgeler�nde:
1) 4 kata kadar (4 kat dâh�l) �nşaata müsa�t yerlerde:
B�t�ş�k n�zamda: 6.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafes� 6.00 metreden,
Ayrık n�zamda: Yan bahçe mesafeler� toplamı + (6.00) metreden,
az olamaz.
2) 9 kata kadar (9 kat dâh�l) �nşaata müsa�t yerlerde:
B�t�ş�k n�zamda: (9.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafeler� toplamı + (9.00) metreden,
Ayrık n�zamda: Yan bahçe mesafeler� toplamı + (9.00) metreden,
az olamaz.
3) 10 veya daha fazla katlı �nşaata müsa�t yerlerde:
B�t�ş�k n�zamda: (12.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafes� + (12.00) metreden,
Ayrık n�zamda: Yan bahçe mesafeler� toplamı + (12.00) metreden,
az olamaz.
b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak t�caret ve küçük sanay� bölgeler�nde:
1) B�t�ş�k n�zamda: (5.00) metreden,



2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafes� + (5.00) metreden,
3) Ayrık n�zamda: Yan bahçe mesafeler� toplamı + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Sanay� bölgeler�nde, 30.00 metreden az olamaz.
ç) Akaryakıt �stasyonlarında, 40.00 metreden az olamaz.
d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
e) Bu fıkradak� ölçüler�n tesp�t�nde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındak� yan bahçe yer�ne, o yol

�ç�n tay�n ed�lm�ş ön bahçe mesafes� alınır.
(3) Parsel der�nl�kler�:
a) Konut ve t�caret bölgeler�nde:
1) Ön bahçes�z n�zamda: (13.00) metreden,
2) Ön bahçel� n�zamda: Ön bahçe mesafes� + (13.00) metreden,
az olamaz.
b) T�caret bölgeler�nde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması hal�nde):
1) Ön bahçes�z n�zamda: (5.00) metreden,
2) Ön bahçel� n�zamda: Ön bahçe mesafes� + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Küçük sanay� bölgeler�nde:
1) Ön bahçes�z n�zamda: (6.00) metreden,
2) Ön bahçel� n�zamda: Ön bahçe mesafes� + (6.00) metreden,
az olamaz.
ç) Sanay� bölgeler�nde, 30.00 metreden az olamaz.
d) Akaryakıt �stasyonlarında, 40.00 metreden az olamaz.
e) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
(4) Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m²’den az olamaz.
(5) Parsel büyüklükler� hakkındak� hükümlere uymayan arsalarda, yen� veya �lave yapı ruhsatı düzenlenemez.
İfraz ve tevh�t
MADDE 7- (1) Parselasyon planı bulunan yerlerde, daha sonra plan değ�ş�kl�ğ� veya rev�zyonu yapılması

hal�nde bu planlar �le bel�rlenen; umum� h�zmet alanına �sabet eden taşınmazlar �le �mar �st�kamet� önünde kalan
donatı alanları, kamu el�ne geçmeden tevh�t ve �fraz yapılamaz.

(2) B�r �mar adasında, mevzuatına uygun b�nalar d�kkate alınarak ve yen� �nşa ed�lecek b�naların şemat�k
konumu ç�z�lerek ada bazında etüt yapılıp, ada �ç�ndek� parsel dağılımının yapıların estet�ğ� ve sokak s�luet�n�
bozmayacak şek�lde olduğu ortaya konulmadan, �fraz ve tevh�t �şlem� yapılamaz.

(3) Mevcut hal�yle yapılaşmaya elver�şl� olmayan parsellere �l�şk�n olarak, �lg�l� �daren�n tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren 3 ay �çer�s�nde parseller�n mal�kler�n�n kend� aralarında anlaşamaması hal�nde resen tevh�t ve �fraz yoluyla
�şlem yapmaya �lg�l� �dare yetk�l�d�r.

(4) İmar planı �le mahreç aldığı yolu kapanan ve �mar adası ortasında kalan, yola cephes� bulunmayan parseller
�fraz ed�lemez.

(5) İmar planı �le kapanan yollarda kalan, yola cephes� olmayan parsellere �mar yoluna cephe sağlayacak
şek�lde araz� düzenlemes� yapılmadan kapanan yollar, �fraz ve tevh�de konu ed�lemez veya ayrı b�r parsel olarak
değerlend�r�lemez.

(6) Taşkın, heyelan ve kaya düşmes� g�b� afet alanlarında bulunan sıhh� ve jeoloj�k mahzurları olan veya
bunlar g�b� tehl�kel� durumlar arz etmes� yüzünden �mar planlarına veya �lg�l� �darelerce hazırlanmış veya onaylanmış
raporlara göre yapı yapılması yasaklanan alanlar �fraz ed�lemez, bu g�b� yerlerde araz� takv�yes�ne matuf tes�sler har�c�
yapı yapılamaz. Ancak;

a) Sadece b�r kısmı yapılaşmaya yasaklanan alanda kalan parseller�n yapılaşmaya uygun kısımları,
b) Bu fıkradak� nedenlerle ağaçlandırılacak alan olarak göster�len alanlarda kalan parseller�n yasaklamaya tab�

olmayan kısımları,
c) İmar planlarında özel mülk�yet �ç�nde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya tab� olmayan kısımları İl

Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak,
�fraz ed�leb�l�r.
(7) Kademe hattı bel�rlenen yerlerde �mar planında aks�ne b�r hüküm yoksa �fraz ve tevh�t zorunlu değ�ld�r.

Ancak kademe hattı bel�rlenen �mar parseller�ndek� �fraz ve tevh�t talepler� kademe hattı d�kkate alınarak
gerçekleşt�r�l�r.

(8) Çeş�tl� kamu ve h�zmet tes�sler�n�n yapılması �ç�n gereken kamulaştırmalar yüzünden bu h�zmet ve tes�sler
�ç�n lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak �frazlar bu Yönetmel�ktek� �fraz şartlarına tab� değ�ld�r.

(9) Aynı yapı n�zamı ve kullanım kararına sah�p parseller�n tevh�t ed�lmeler� hal�nde uygulama �mar planında;
tevh�t sonrası elde ed�len parsel�n taban alanı ve katlar alanı, tevh�t önces� parseller�n ayrı ayrı hesaplanan taban



alanları ve katlar alanları toplamını geçemez. Plan üzer�nde ölçüsü bel�rlenm�ş blok n�zamında olan parseller�n tevh�d�
hal�nde, tevh�t önces� parseller�n blok ölçüsü �le bel�rlenm�ş �nşaat alanı hakları toplamı aşılamaz.

(10) Yapı n�zamı veya kullanım kararı b�rb�r�nden farklı parseller ve farklı yollardan cephe alan ara parseller
�le �mar planında �fraz hattıyla b�rb�r�nden ayrılan parseller tevh�t ed�lemez.

(11) İmar adasındak� aynı veya farklı yapı n�zamı bulunan parseller�n bahçeler�n�n daha etk�n kullanılab�lmes�
amacıyla; �lg�l� parsel mal�kler�n�n muvafakat� alınmak, her b�r parsel sınırı korunmak ve bu sınırlara göre planda
ver�len yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevh�t koşulu olan kot ve cephe sınırlamalarına
bakılmaksızın ve parseller tevh�t ed�lmeks�z�n vaz�yet planı �darece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanes�ne şerh
düşülerek açık veya tamamen gömülü olmak ve d�latasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygulaması
yapılab�l�r.

(12) Aynı yoldan cephe alan ve aralarında 3.50 metre ve daha fazla kot farkı bulunan �mar parseller�n�n tevh�d�
hal�nde parseller�n b�t�şt�ğ� sınırda bu Yönetmel�ğe göre kademe yapılması ve kat aded�n�n ve b�na yüksekl�ğ�n�n, her
kademen�n kend� �ç�nde değerlend�r�lmes� zorunludur.

(13) Mal�kler�n�n taleb� üzer�ne mevcut b�t�ş�k parsellerde, uygulamayı kolaylaştırmak ve b�rb�rler� �le olan
sınırlarının düzelt�lmes�ne yönel�k �fraz ve tevh�t �şlemler�nde, parsel sayısı değ�şt�r�lmemek kaydıyla, bu
Yönetmel�kte bahsed�len asgar� �fraz şartları aranmaz.

(14) Uygulama �mar planı �le farklı kat aded� veya yüksekl�k get�r�lm�ş �mar parseller� tevh�t ed�ld�ğ� takd�rde
tevh�t ed�len parsellere ver�len yüksekl�k değerler� aşılamaz, tevh�t ed�len parseller�n kes�şt�ğ� sınırda plan kararına
uygun kademe yapılır.

Parsele �l�şk�n hükümler
MADDE 8- (1) Parselasyon planına göre müstak�l yapı yapılmasına müsa�t tapuya tesc�ll� �mar parsel�

oluşması ve mülk�yet değ�ş�kl�ğ� olmaması hal�nde; yapılaşma �ç�n parselasyon planının tamamının tapuya tesc�l şartı
beklenmez.

(2) Parsel büyüklükler� hakkındak� hükümlere uymayan arsalar mevzuat hükümler�ne göre yapı yapılmasına
müsa�t hale get�r�l�nceye kadar veya bu mümkün olmadığı takd�rde kamulaştırılıncaya kadar, bu parsellerdek�
mevzuatına uygun yapılmış mevcut yapıların olduğu g�b� kullanılmasına, tad�latına veya �mar planına aykırı olmamak
kaydıyla �şlev değ�ş�kl�ğ�ne �z�n ver�l�r.

(3) Tamamı umum� h�zmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve bu Yönetmel�k
hükümler�ne göre yapı yapılmasına müsa�t olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sah�pler� tarafından olduğu g�b�
kullanılmaya devam olunur.

(4) Komşu parseller�n mevzuatına uygun olarak yapılaşmış olması neden� �le müstak�l kalan ve asgar� parsel
büyüklükler�ne uymayan parsellere; fen, sanat ve sağlık kuralları �le bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�ne uygun yapı
yapılmasına �z�n ver�l�r.

(5) İmar planında yapı n�zamı bel�rlenmeyen hallerde ayrık n�zam uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapılaşmaya İl�şk�n Hükümler
Yol gen�şl�kler�ne göre b�na kat adetler�
MADDE 9- (1) 1/10/2017 tar�h�nden öncek� mevcut uygulama �mar planlarında kat adetler� veya b�na

yüksekl�kler� bel�rt�lmem�ş parsellerde;
a) B�na yüksekl�kler�, 28 �nc� maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı bel�rt�lm�ş olan azam� kat

yüksekl�kler�n�n aşağıda bel�rt�len kat adetler� �le çarpımı �le bulunan toplam yüksekl�ğ� aşmamak üzere bel�rlen�r:

b) Bu madden�n uygulanmasındak� yol gen�şl�kler�, parsel�n ön cephes�nde yer alan yolun planda bel�rt�len
gen�şl�ğ� veya planda bel�rt�lmem�ş �se ön bahçe, yeş�l alan, refüj, meydan, otopark, dem�ryolu, su kanalı g�b� unsurları
�çermeyen yolun gen�şl�ğ� esas alınır.

c) Kat adetler�, b�nanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Ancak artan kat yüksekl�ğ�nden faydalanılmak
suret�yle b�nanın h�çb�r cephes�nde bodrum katlar har�ç kat sayısı artırılamaz. İmar planlarında göster�len b�na
yüksekl�kler�n�n veya kat adetler�n�n b�rb�rler�ne tahv�ller�nde veya neye tekabül ett�kler�n�n tesp�t�nde bu esaslar �le
b�nanın kot aldığı noktaya en fazla 1.2 metre eklenmek suret�yle bel�rlenen su basman kotu d�kkate alınır.



B�nalara kot ver�lmes�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 10- (1) İmar planlarında aks�ne b�r hüküm bulunmaması hal�nde yoldan kotlandırma esastır.
(2) Kot alınan noktanın tesp�t�nde sokak s�luet� d�kkate alınır.
(3) B�r parselde b�rden fazla b�na yapılması durumunda, araz� yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak

�ç�n �lg�l� �daren�n �mar b�r�m�nce onaylanacak vaz�yet planına göre her b�na �ç�n kend�s�ne yakın yoldan veya tab��
zem�nden kotlandırma yapılır.

(4) V�yadük, köprü g�b� parsele g�r�ş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele b�t�ş�k olmayan
yollardan b�nalara kot ver�lemez.

(5) Tab�� zem�nden kotlandırma �le kademelend�rme �şlemler�nde ada bazında değerlend�rme yapılır.
(6) Yol kenarında en az 1.50 metre yüksekl�k �le başlayarak set teşk�l eden parsellerde kot; �lg�l� �daren�n �mar

b�r�m�nce yapı adasının tamamının, c�varın karakter�ne ve s�lüete etk�s�ne göre etüt ed�lerek ve set üzer�ndek� kotlar
d�kkate alınarak bu madde hükümler� çerçeves�nde bel�rlen�r.

Yoldan kotlandırma
MADDE 11- (1) B�nalara parsel�n kot aldığı yol cephes�n�n b�na köşeler� h�zasındak� en yüksek tretuvar

sev�yes�nden kot ver�l�r.
(2) Tretuvar sev�yes�, kırmızı kota göre bel�rlenen yol sev�yes�n�n 0.18 metre üstü olarak kabul ed�l�r.
(3) Kotlandırma yapılması �ç�n yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol projes�n�n onaylanarak kırmızı

kot çalışmasının yapılması zorunludur.
(4) Henüz oluşmamış yollarda kot taleb� hal�nde bordür/tretuvar üst sev�yes�, �lg�l� �dare tarafından 10 �ş günü

�çer�s�nde hazırlanacak projeye göre bel�rlen�r.
(5) Parsel�n kot aldığı yolun eğ�m�nden dolayı zem�n kat taban kotunun kot alınan noktaya göre en fazla 3.50

metre yükseld�ğ� noktalarda b�nalarda kademe yapılması mecbur�d�r. Her kademen�n kend� h�zasındak� en düşük
bordür kotundan �t�baren yüksekl�ğ� en çok 3.50 metre olmak zorundadır. Kademelend�rme, kot aldığı noktaya göre
olması gerekl� saçak sev�yes� d�kkate alınarak üst katlarda da yapılır.

(6) Kademelend�rmede her kademe, cephe boyunca 4.50 metreden aşağı olamaz. Son kademen�n 4.50
metreden az olması durumunda b�r öncek� kademe sev�yes�ne uyulur. Ayrıca her kademedek� b�na yüksekl�ğ� �mar
planı �le bel�rlenen saçak sev�yes�n� geçemez.

(7) Yoldan kotlandırılan b�nalarda yoldan düşük olan parseller�n arka köşe noktalarının en düşük yol kotundan
3.50 metreden daha fazla kot farkı olması durumunda b�na der�nl�ğ� boyunca beş�nc� ve altıncı fıkralardak�
kademelend�rme esaslarına göre kademelend�r�l�r.

(8) İk�l� blok yapılacak parsellerde kotlandırma, �k� parsel�n b�rleşt�ğ� noktadak� kaldırım üst kotundan yapılır.
(9) % 20’den fazla eğ�me sah�p yollarda; b�t�ş�k veya blok n�zam uygulanacak yerlerde b�na cepheler� toplamı

12.00 metreden düşük olan ara parsellerde b�na kotları, b�na köşe h�zalarındak� en yüksek yol kotundan ver�l�r.
(10) 40.00 metre ve altında olan b�na cephe ve der�nl�kler�nde, talep ed�lmes� hal�nde; bu maddedek�

hükümlere göre yapılması gerekl� olan kademe sayısı kadar b�na üst katlarında, b�nanın kademe yapılması gerekl� olan
cepheler�nden her b�r kademe �ç�n b�r alt kata göre en az 3.00 metre ger�ye çek�lmek suret�yle de kademe uygulaması
yapılab�l�r.

Tab�� zem�nden kotlandırma
MADDE 12- (1) Araz�n�n mey�ll� olması durumunda, parsel�n tab�� zem�n� yoldan yüksek ve ön bahçe

mesafes� 10.00 metre veya daha fazla veya parsel�n tab�� zem�n� yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafes� 12.00 metre
veya daha fazla �se tab�� zem�nden kot ver�l�r.

(2) B�na köşe kotlarının ar�tmet�k ortalamasının yola göre 3.00 metreden yüksek olması durumunda, tab��
zem�n kotu, �lg�l� �daren�n �mar b�r�m�nce yapı adasının tamamının bu madde hükümler� çerçeves�nde etüt ed�lmes� �le
bel�rlen�r.

(3) B�r yola cephel� veya b�rden fazla yola cephel� olup, üzer�nde b�rden fazla yapı yapılması mümkün olan
parsellerde kot, her b�nanın köşe kotlarının ar�tmet�k ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden
yüksek olan parsellerde, tab�� zem�n kotu �lg�l� �daren�n �mar b�r�m�nce yapı adasının tamamının kotlandırmaya �l�şk�n
hükümler� çerçeves�nde etüdü ve bunun �lg�l� �dare encümen�nce kabulü �le yapılır.

(4) Tab�� zem�nden kotlandırmada, ± 0.00 kotu b�nanın köşe kotlarının ar�tmet�k ortalaması alınarak bulunur.
Köşe başı parsellerde kotlandırma
MADDE 13- (1) Köşe başı parsellerde;
a) Parsel�n cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot ver�l�r.
b) Bu b�nalarda 11 �nc� madden�n beş�nc� ve altıncı fıkralarındak� esaslara göre cepheler� ve der�nl�kler�

boyunca kademelend�rme yapılarak düşük kottak� yol �ç�n bel�rlenen b�na yüksekl�kler�ne uyulur.
İk� yola bakan ara parsellerde kotlandırma
MADDE 14- (1) Parsel�n cephel� olduğu yollar arasında kot farkı bulunması hal�nde düşük kottak� yol ve

yüksek kottak� yolun s�luetler� açısından �lg�l� �dares�nce değerlend�r�lerek kotlandırma yapılır.
(2) Bu b�nalarda 11 �nc� madden�n beş�nc� ve altıncı fıkralarındak� esaslara göre cepheler� ve der�nl�kler�

boyunca kademelend�rme yapılır.



Bahçe tesv�yeler�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 15- (1) Tab�� zem�n veya tab�� zem�n kotuna göre düzenlenm�ş tesv�ye zem�n h�çb�r şek�lde bağımsız

bölüm oluşturmak maksadıyla hafred�lemez.
(2) Yol cepheler�n�n otopark olarak düzenlenmes� hal�nde otopark alanları yol kotuna göre tesv�ye ed�l�r.
(3) Ön, yan ve arka bahçeler �le kademeler�n, b�rb�r� �le veya yol �le bağlantısını sağlayacak merd�ven veya

rampa düzenlen�r.
(4) Bahçe tesv�yeler�nde oluşacak kademelerde çevre b�naların, parseldek� b�nanın ve bahçelerdek� yaşam

alanlarının güvenl�ğ�n� sağlayacak şek�lde, teraslama, �st�nat duvarı ve benzer� uygulamalar mühend�sl�k esaslarına
göre projelend�r�lerek yapılır.

(5) B�r parselde b�rden fazla yapının bulunduğu veya b�rden fazla parsel�n bütünleş�k olarak projelend�r�ld�ğ�
durumlarda, parsel sınırı �le b�na cephes� arasında kalan kısımlar, ön cephe, arka cephe ve yan cepheler�n tesv�ye
hükümler� esas alınarak otopark g�r�ş çıkışlarını sağlamak şartıyla kend� �çer�s�nde kademelend�r�lerek tesv�ye
ed�leb�l�r.

(6) Bahçe tesv�yeler�nde engell�ler �ç�n er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun düzenlemeler�n yapılması
zorunludur.

(7) Bahçe g�r�ş�nden b�na g�r�ş�ne kadark� güzergâhta yer alan eğ�mler�n %5’ten fazla olması durumunda
öncel�kle 30 uncu maddede yer alan ölçü ve özell�klerde rampa düzenlen�r. Rampa yapılmasının mümkün olmadığı
durumlarda er�ş�leb�l�rl�k mevzuat ve standartlarına uygun d�ğer tedb�rler alınır.

(8) Parselde b�rden fazla b�na yapılması hal�nde, araz� tanz�m şekl�; plan notları ve bu maddedek� tesv�yelerle
�lg�l� hükümler doğrultusunda �lg�l� �dare �mar b�r�m�nce tesp�t ed�l�r.

Ön bahçeler�n tesv�yes�
MADDE 16- (1) Yoldan kot alan parsellerde;
a) % 15’ten daha az eğ�ml� b�r yola cephes� bulunan parseller�n yol cephes�nde, parsel sınırı �le b�na cephes�

arasında kalan kısımlar komşu parsel sınırına kadar yol eğ�m�ne göre kaldırım sev�yes�nde tesv�ye ed�l�r.
b) % 15'ten fazla eğ�ml� b�r yola cephes� bulunan parsellerde, parsel sınırı �le b�na cephes� arasında kalan

kısım, yaya kaldırımı �le uyumlu olmak ve kademeler arasında en çok 0.15 metre kot farkı olmak üzere tesv�ye ed�l�r.
(2) B�na yol cephe hatları �le yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla % 2 mey�l ver�lerek tesv�ye

ed�l�r.
(3) Köşe başı parseller�n yol cepheler� b�na cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına kadar yaya kaldırımı

eğ�m�nce tesv�ye ed�l�r.
(4) Otopark g�r�ş rampası; �st�nat duvarı, korkuluk ve benzer� gerekl� güvenl�k tedb�rler� alınarak, rampanın

başlangıç ve b�t�ş bölümler�ndek� 2.00 metrel�k kısmında %20 eğ�m� geçmemek kaydıyla parsel sınırından �t�baren
başlatılab�l�r.

(5) Otopark rampaları ön bahçe boyunca yola paralel yapılamaz.
Yan bahçeler�n tesv�yes�
MADDE 17- (1) Arka bahçe tesv�ye kotunun ±0.00 kotundan düşük olduğu durumlarda; yan bahçelerde, ön

ve arka bahçeler arasında uyum sağlayacak şek�lde ve h�çb�r b�ç�mde arka bahçe tesv�ye kotunun altına �n�lmemek
koşuluyla tesv�ye yapılab�leceğ� g�b� kademelend�rme de yapılab�l�r.

(2) Arka bahçe tesv�ye kotunun ±0.00 kotundan yüksek olduğu durumlarda; yan bahçelerde, ön ve arka
bahçeler arasında uyum sağlayacak şek�lde ve h�çb�r b�ç�mde ±0.00 kotunun altına �n�lmemek koşuluyla tesv�ye
ed�leb�leceğ� g�b� kademelend�rme de yapılab�l�r.

Arka bahçeler�n tesv�yes�
MADDE 18- (1) Tab�� zem�n� ±0.00 kotunun üstündek� arka bahçe zem�n�n�n bu kota kadar kazılması esastır.

Ancak, kayalık zem�nlerde veya parsel arka sınırındak� ortalama tab�� zem�n�n +2.00 kotundan yukarıda olması
hal�nde, gerekl� önlemler alınarak b�na arka cephes�nden �t�baren 3.00 metrel�k şer�d�n tesv�yes� �le yet�n�l�r.

(2) Tab�� zem�n kotu ±0.00 kotunun altında kalan arka bahçelerde b�na köşeler�nden en düşük kottak�n�n
sev�yes�ne kadar kazı yapılab�l�r. Parsel�n en düşük arka köşe noktası �le b�nanın en düşük arka köşe noktası arasındak�
kot farkının 1.00 metreden fazla olması durumunda, b�na arka cephes�nden 3.00 metreden �t�baren kademelend�rme
yapılab�l�r.

(3) Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılab�l�r
(4) Yoldan kotlandırılan parsellerde, arka bahçe ve bodrum katlarda b�na otoparkının yapılmasının mümkün

görüldüğü hallerde, bu otoparka g�r�ş tem�n etmek üzere yan bahçeler�n gerekl� �st�nat duvarları ve korkuluklar
yapılarak güvenl�k tedb�rler� alınmak ve kazı hal�nde açığa çıkab�lecek bodrum katlar �skan ed�lmemek şartı �le
tesv�yes� mümkündür.

Parsel kullanım fonks�yonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 19- (1) Parsel kullanım fonks�yonlarına göre yapılaşma koşullarına �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar

Yönetmel�ğ�n�n 19 uncu maddes� uygulanır.
Taban alanı
MADDE 20- (1) Taban alanına �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 20 nc� maddes� uygulanır.



Katlar alanı
MADDE 21- (1) Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası p�yes� ve açık/kapalı çıkmalar dâh�l,

kullanılab�len bütün katların, katlar alanına dâh�l ed�lmeyen alanları çıktıktan sonrak� alanları toplamıdır.
Kullanılab�len alanlar dey�m�nden; konut, �şyer�, eğlence ve d�nlenme yerler� g�b� oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye,
d�nlenmeye veya �badet etmeye ayrılan alanlar anlaşılır.

(2) Tamamen toprağın altında kalması neden�yle; 22 nc� madde uyarınca emsal hesabına konu ed�lmeyen
alanlar �le kat aded�ne konu ed�lmeyen katların h�çb�r cephes� kazı ve tesv�ye yapılarak açığa çıkarılamaz.

(3) Emsal hesabına dâh�l ed�lmeyen alanlar, proje değ�ş�kl�ğ� �le �mar planındak� veya bu Yönetmel�kle
bel�rlenen emsal değer�n� aşacak şek�lde emsal hesabına konu alan hal�ne get�r�lemez, müstak�l bağımsız bölüm hal�ne
dönüştürülemez ve kat mülk�yet� tes�s ed�lemez.

(4) Uygulama �mar planında emsal ver�lmeyen parsellerde katlar alanı, planla veya bu Yönetmel�kle
bel�rlenen; taban alanı kat sayısı �le kat aded�n�n çarpılmasıyla hesaplanır.

Katlar alanı hesabına dâh�l ed�lmeyen kullanımlar
MADDE 22- (1) Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len esaslar

dâh�l�nde;
a) Katlar alanı ve % 30 hesabına dah�l olmayan alanlar;
1) 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan B�naların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler� gereğ�nce yapılması zorunlu olan, korunumlu yada korunumsuz normal
merd�ven dışındak� yangın merd�ven� ve korunumlu kor�dorun asgar� ölçülerdek� alanı �le yangın güvenl�k holünün 6
m²’s�,

2) Son katın üzer�ndek� herhang� b�r kullanıma konu ed�lmeyen ortak alan n�tel�ğ�nde teras çatılar,
3) Yapının �ht�yacı �ç�n bahçede yapılan açık otoparklar,
4) Konferans, spor, s�nema ve t�yatro salonları g�b� özell�k arz eden umum� yapılarda düzenlenmes� zorunlu

olan boşluklar,
5) Alışver�ş merkezler�nde yapılan atr�um boşluklarının her katta asgar� ölçülerdek� alanı,
6) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklent�s� n�tel�ğ� taşımayan, yapının ana

taşıyıcı s�stemler� �le bütünleş�k olmayan, bahçe alanının %20’s�n� geçmeyen pergola ve süs havuzu,
7) Çevre düzenlemes� ve güvenl�ğ� �ç�n yapılan bahçe ve �st�nat duvarı,
8) G�r�ş saçakları (mark�zler),
b) Bodrum katlarda yapıldığı takd�rde, katlar alanı ve % 30 hesabına dah�l olmayan alanlar;
1) Zorunlu otopark alanları,
2) Sığınak, asansör boşlukları, merd�venler, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tes�sat alanları, yakıt ve su

depoları, jeneratör ve enerj� odası, kömürlükler�n �lg�l� mevzuat, standart ya da bu Yönetmel�ğe göre hesap ed�len
asgar� alanları,

3) Ortak alan n�tel�ğ�ndek� mesc�t ve müştem�latın konutlarda 150 m²’s�, konut dışı yapılarda 300 m²’s�,
4) Bütün cepheler� gömülü olmak ve ortak alan n�tel�ğ�nde olmak kaydıyla; otopark alanları ve (c) bend�nde

bel�rt�len tamamen gömülü ortak alanlar,
5) T�car� amaç �çermeyen, ortak alan n�tel�ğ�ndek� çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ün�teler�n�n toplam

100 m²’s�,
c) % 30 hesabı dah�l�nde, katlar alanı har�c� olan alanlar;
1) Tab�� zem�n veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n sev�yes�ndek� veya bu sev�yen�n altındak� avlular, �ç bahçeler,
2) 6 m²’y� geçmeyen kontrol veya bekç� kulübeler�,
3) Bütün cepheler� tamamen toprağın altında kalan bodrum katlarda yer alan, tek başına bağımsız bölüm

oluşturmayan, bağımsız bölüm net alanının %50’s�n� geçmeyen depo amaçlı eklent�ler,
4) Asgar� ölçülerdek�; asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları ve şaftların

subasman sev�yes�n�n üstündek� kısımları,
5) B�naya a�t yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve ger� dönüşüm hazneler�,
6) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları har�ç olmak üzere kanop�ler ve arkatlar,
7) Üstü sökülür-takılır haf�f malzeme �le kenarları rüzgâr kes�c� cam panellerle kapatılmış olsa dah� açık

oturma yerler�,
8) Bu Yönetmel�k uyarınca yapılması zorunlu olan her b�r kapıcı da�reler�n�n toplam brüt 120 m²’s�,
9) Atr�um ve galer� boşlukları,
10) Ortak alan n�tel�ğ�ndek� mesc�t ve müştem�lat,
11) Kapalı otopark alanları,
12) B�na �ç�n gerekl� m�n�mum sığınak alanı,
13) Yapı yüksekl�ğ� 60.50 metreden fazla olan b�nalar �le özell�ğ� gereğ� tes�sat katı oluşturulması zorunlu

b�nalarda sadece tes�sat �ç�n oluşturulan tes�sat katları,
14) B�na veya tes�se a�t olan ısıtma, soğutma, tes�sat alanı, su sarnıcı, havalandırma s�stemler� ve enerj�

ver�ml�l�ğ� s�stemler�n�n bulunduğu alanlar, arıtma tes�s�, gr� su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, trafolar,



jeneratör, ısı merkez�, enerj� odası, kömürlük, eşanjör ve h�drofor bölümler�,
15) Bütün cepheler� tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar �le kısmen açığa çıkan bodrum katlarda yer

alan, tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, b�r bağımsız bölümün eklent�s� veya parçası olmayan, t�car� amaç
�çermeyen, sadece b�nada oturanların kullanımına yönel�k, toplamda emsal hesabına konu alanın % 5’�n� ve 1000
m²’y� geçmeyen ortak alan n�tel�ğ�ndek� yönet�m ve toplantı odaları �le spor ve sosyal mekânlar,

16) Bağımsız bölüm net alanının %20’s�n� geçmemek kaydıyla, balkonların 1.5 metre gen�şl�ğ�ndek� kısımları
ve açık çıkma şartlarını taşıyan kısımları,

17) Kat ve ara sahanlıkları dâh�l açık veya kapalı merd�ven ev�, açık havuzlar, kamer�ye, sundurma,
18) M�mar� projes�nde bel�rt�len ortak kullanım alanları,
19) Alışver�ş merkezler�nde ve 40’tan fazla bağımsız bölümü bulunan b�naların normal katlarında, b�nanın

ortak merd�ven� �le bağlantılı, dışarıdan er�ş�m� bulunmayan, toplamda 50 m²’y� geçmeyen, t�car� kullanıma konu
ed�lemeyen, ortak alan n�tel�ğ�nde kütüphane odası,

20) Taşıyıcı s�stem� kesme taş yığma b�na olarak tasarlanan zem�n dâh�l 3 katı geçmeyen geleneksel m�mar�
öğeler barındıran b�nalarda, tasarım gereğ� taşıyıcı yığma taş �ç duvarların gen�şl�ğ� 12.50 cm’den fazla olan kısımları,
taşıyıcı yığma taş dış duvarların gen�şl�ğ� 25 cm’den fazla olan kısımları, bu yapıların stat�k tasarım gereğ� düşey
taşıyıcılar da bulunab�len ve bağımsız bölüm net alanının %20’s�n� geçmeyen balkonları, bu yapıların geleneksel
m�mar� öğes� olan; bahçe �le �rt�batı olup gerekt�ğ�nde basamak �le çıkılan, b�nanın g�r�ş� �le beraber ya da çıkma veya
balkon altında yer alab�len, düşey taşıyıcılar �le desteklenen üst örtüye sah�p olab�len taşlık, dış sofa veya eyvan
alanları,

katlar alanına dâh�l ed�lmez.
Bahçe mesafeler�
MADDE 23- (1) Uygulama �mar planında, aks�ne b�r hüküm bulunmadığı veya bahçe mesafeler�n�n

bel�rt�lmed�ğ� durumlarda bahçe mesafeler�;
a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeler� �le kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeler� en

az 5.00 metred�r.
b) Yan bahçe mesafes� en az 3.00 metred�r.
c) Arka bahçe mesafes� en az 3.00 metred�r.
ç) Yan ve arka bahçe mesafeler�; tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n�n üzer�nde kalan bodrum katları da dâh�l,

dörtten fazla katlı b�nalarda 4 katın üzer�ndek� her kat �ç�n 0.50 metre artırılır. Bu hüküm parseller�n park alanına
komşu cepheler�nde uygulanmaz.

d) Yan ve arka bahçe mesafeler�n�n hesabında d�kkate alınacak kat aded� o cephede kısmen veya tamamen
tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n�n altında kalan katlar har�ç d�ğer katların toplam yüksekl�ğ�n�n üçe bölünmes� �le
bulunur. 2.50 metrey� aşan artık değerler 1 kat aded�ne tekabül eder.

e) B�na yüksekl�ğ� hesabında, arkasında kullanılan hac�m oluşturulmamış �st�nat duvarları yüksekl�k hesabına
dâh�l ed�lmez.

f) Bu Yönetmel�kte yer alan kat aded�ne bağlı olarak yan ve arka bahçe mesafeler�n�n 0.50 metre arttırılmasına
�l�şk�n hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlend�rme yapılarak da uygulanab�l�r.

g) Uygulama �mar planında aks�ne b�r açıklama get�r�lmed�ğ� takd�rde, b�nanın tab�� zem�n veya tesv�ye
ed�lm�ş zem�ndek� en düşük kottak� görünen yüksekl�ğ� 60.50 metre veya daha fazla �se; ön, yan ve arka parsel
sınırından en az 15.00 metre çek�lmek durumundadır. 60.50 metre yüksekl�kten sonra artan her kat �ç�n ön, yan ve arka
bahçe mesafeler�ne 0.50 metre �lave ed�l�r.

ğ) Çok yüksek yapı, az katlı b�r ana k�tle üzer�nde yüksel�yorsa, parsel sınırı �le ana k�tlen�n parsele en yakın
noktası arasındak� mesafe 10.00 metreye kadar düşürüleb�l�r. Ana k�tle yüksekl�ğ� dâh�l yapı yüksekl�ğ�n�n 60.50
metre olması durumunda yükselen blok �le parsel sınırı arasındak� mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre
yüksekl�kten sonra artan her kat �ç�n bu mesafeye 0.50 metre �lave ed�l�r. Bu maddede �fade ed�len ana k�tle; en fazla 5
katlı olup kat aded� b�nanın en düşük kottak� cephes� esas alınarak bel�rlen�r. B�r parselde b�rden fazla 60.50 metre
yüksekl�kte b�na yapılması hal�nde b�nalar arasındak� mesafe, 20.00 metre olup, 60.50 metre yüksekl�kten sonra �lave
her 3.00 metre yüksekl�k �ç�n bu mesafeye 0.50 metre �lave ed�l�r. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme
mesafeler� b�r veya b�rkaç kat b�rl�kte etüt ed�lerek b�nada kademelenme yapılmak suret�yle de gerçekleşt�r�leb�l�r.

h) B�r parselde az katlı ana b�r k�tle üzer�nde b�rden fazla yükselen bloklar tert�plenmes� hal�nde, bloklar
arasında en az yapının ana k�tles� üzer�nde kalan bölümler�n�n yüksekl�kler�ne göre bu Yönetmel�kte bel�rlenen �k�
b�na arasındak� yan bahçeler�n toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

(2) Tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n�n altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe
statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafeler�nde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğ�nce zorunlu m�ktardak�
sığınaklar yapılab�l�r. Ayrıca ön bahçelerde de tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n�n altında; parsel sınırına 3.00 metreden
fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafes�n�n yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılab�l�r. Ancak s�t alanları ve
özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama �mar planı hükümler�ne uyulur.

(3) Ön bahçe mesafes� 5.00 metreden az olmamak kaydıyla, b�na zem�n kat cephes�nden �t�baren 2.00 metre
dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılab�l�r.



(4) Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheler� açık, katlı olmayan, bağımsız
bölüm veya bağımsız bölümün eklent�s� n�tel�ğ� taşımayan, tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n üzer�ne;

a) Kamer�ye,
b) Pergola,
c) Süs havuzu,
ç) Çocuk bahçeler�,
d) B�na g�r�ş köprüler�,
e) Oyun ve sport�f amaçlı bahçe düzenlemeler�,
yapılab�l�r.
(5) Ön, yan ve arka bahçelerde güvenl�k kulübes� yapılab�l�r.
(6) Konut, konut+t�caret, tur�zm, eğ�t�m, �badet, sağlık ve spor parseller�n�n bahçe mesafeler�nde, b�nanın

zem�ne oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m²’s� �ç�n b�r ağaç d�k�l�r. Parsel�n ağaç d�k�m�ne uygun
olmaması hal�nde bu fıkrada bel�rt�len şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, �lg�l� �daren�n uygun göreceğ�, �mar
planlarında kamunun kullanımına ayrılmış b�r alana d�k�l�r.

(7) Mevzuat değ�ş�kl�ğ� veya yapıdak� kat veya alan artışları neden�yle asansör yapılması zorunlu hale gelen
mevcut yapılara �l�şk�n �lave veya tad�lat ruhsatı talepler�nde; b�na �ç�nde yapılacak tad�latlarla asansör tes�s
ed�lememes� hal�nde, engell�ler�n de er�ş�m�n�n sağlanab�lmes� �ç�n ön, yan ve arka bahçe mesafeler� �ç�nde parsel
sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgar� ölçülerde panoram�k asansör veya ulaşılacak katın
yüksekl�ğ�n�n uygun olması hal�nde 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanunu uyarınca muvafakat alınarak
mekan�k kaldırma �letme platformu yapılab�l�r.

(8) Eks�k katlı yapı ruhsatı talepler�nde, uygulama �mar planında bel�rlenen veya uygulama �mar planında
bel�rlenmem�şse, bu Yönetmel�ktek� kat aded� veya b�na yüksekl�ğ�ne göre bu Yönetmel�k �le bel�rlenen bahçe
mesafeler�ne uyulur.

(9) Trafo-jeneratör ve benzer� tekn�k ün�teler, bulunduğu parseldek� yapıların �ht�yacını karşılamak
maksadıyla, yapının cephe aldığı ön bahçede olmaması, parsel sınırına 1.00 metreden fazla yaklaşmaması ve başka
amaçla kullanılmaması şartıyla �lg�l� �dares�n�n uygun görmes� hal�nde yapılab�l�r.

B�r parselde b�rden fazla b�na yapılması
MADDE 24- (1) Uygulama �mar planında aks�ne b�r hüküm yoksa bu Yönetmel�ğ�n bahçe mesafeler� �le �lg�l�

hükümler�ne uyulması kaydı �le b�r parsele, b�rden fazla b�na yapılab�l�r.
(2) B�r parselde b�rden fazla b�nanın projelend�r�lmes� hal�nde, b�nalar arası mesafe her b�nanın yüksekl�ğ�ne

göre yaklaşma mesafeler� ayrı ayrı tesp�t ed�l�p toplanmak suret�yle bulunur.
(3) Mal�kler�n taleb� hal�nde, tapu �dareler� aynı kullanım kararını ve yapı n�zamını ha�z �mar parseller�n� �mar

adası �ç�nde tevh�t ederek yen� elde ed�len �mar parseller� üzer�nde yatay kat mülk�yet� veya kat �rt�fakı tes�s ederler.
Eks�k katlı b�na yapılması
MADDE 25- (1) Planla veya bu Yönetmel�kle bel�rlenen kat aded�ne veya b�na yüksekl�ğ�ne uygun olarak

bahçe mesafes� bırakılmak ve �lg�l� �daren�n uygun görmes�, üçüncü ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len koşullar
sağlanmaksızın �lave kat yapılamayacağının �lg�l�s�ne tebl�ğ ed�lmes� kaydıyla daha az katlı b�na yapılab�l�r. Uygulama
�mar planlarında bu uygulamanın yapılmasına �l�şk�n hüküm olması hal�nde, �lg�l� �daren�n uygun görmes� koşulu
aranmaz.

(2) Eks�k katlı yapılan b�nalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma �z�n belges� ve enerj� k�ml�k belges� yapılan kısım
�ç�n düzenlen�r. Daha sonradan tamamlanmak �stenmes� hal�nde, yürürlüktek� plan ve mevzuat hükümler�ne uygun
olarak �lave ruhsat ve b�nanın tamamı �ç�n enerj� k�ml�k belges� düzenlenmes� zorunludur.

(3) Eks�k katlı b�nalara �mar planına aykırı olmamak koşuluyla kat �laves� yapılab�lmes� �ç�n temel ve stat�k
çözümler�n, yangın tedb�rler�n�n, enerj� ver�ml�l�ğ�n�n, plan ve bu Yönetmel�kte göster�len azam� yüksekl�ğe uygun
olması; otopark, sığınak, merd�ven, asansör yer�, ışıklık ve d�ğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmel�kte
göster�len azam� yüksekl�ğe göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur.

(4) Eks�k katlı �nşa ed�len b�nanın mevcut hal�yle veya tad�lat yapılarak yürürlüktek� plana ve mevzuata
uygunluğunun sağlanamaması hal�nde b�na yıkılmadan kat �laves� yapılmasına �z�n ver�lmez.

(5) Eks�k katlı b�nalara yapılacak �lavelerde fenn� mesul�yet, temel ve stat�k hesapları, yangın tedb�rler� ve
enerj� ver�ml�l�ğ� konuları da dâh�l mevcut yapı ve �lave yapılan kısımları kapsayan tekn�k rapor düzenlemek suret�yle
yapı denet�m kuruluşlarınca üstlen�l�r.

Yapılaşmada �daren�n yükümlülükler�
MADDE 26- (1) İdareler; tasarrufu altındak� yol, meydan, otopark, park, yaya bölges�, kaldırım g�b� yerler �le

bunlar üzer�ndek� kamu h�zmetler�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n TSE standartlarına ve �lg�l� mevzuatına göre;
a) B�s�klet yolu, otopark, yönlend�rme, s�nyal�zasyon, aydınlatma ve ağaçlandırma uygulamalarıyla ve kent

mob�lyalarıyla beraber kaldırım ve kavşak düzenlemeler�n� yapmak veya yaptırmakla,
b) Reklam ve b�lg�lend�rme levha �le pano düzenlemeler�n� yapmak veya yaptırmakla,
c) Topluma açık yerlerde �ht�yaçların karşılanması amacıyla; büfe, mesc�t, para çekme mak�nes�, telefon

kulübes�, tuvalet, çeşme ve benzer� tes�sler�n kurulmasına �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmekle,



ç) Bel�rl� b�r süre �ç�n düzenlenen sosyal ve kültürel etk�nl�kler �ç�n geç�c� olarak �ht�yaç duyulan altyapıyı ve
geç�c� olarak talep ed�len haf�f ve sökülüp takılır malzemeden yapılan fuar, serg�, sahne ve çadır g�b� üstyapının
kurulması ve kaldırılması �ç�n gereken �z�nler�n ver�lmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmekle ve güvenl�k tedb�rler�n�n
alınmasını sağlamakla,

yükümlüdür.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�lenler�n ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı �le bakım ve onarımı sırasında

yaya s�rkülasyonunun engellenmemes�, engell�ler�n er�ş�m�n�n, can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması zorunludur.
(3) Bu madde kapsamında yürütülen çalışmalarda tesc�ll� ve tar�h� yapılar �le doğal dokunun korunması esas

alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapılara İl�şk�n Hükümler
Yapı ün�te fonks�yonlarına göre yapılaşma koşulları
MADDE 27- (1) Yapıda aşağıdak� kullanımların bulunması zorunludur;
a) İlg�l� mevzuatında öngörülen ölçülerde enerj� odası,
b) Merkez� ısıtma s�steml� b�nalarda kazan da�res� veya kaskat s�stem� veya tesh�n merkez�,
c) Katı yakıt kullanan sobalı b�naların bodrum veya zem�n katlarında veya bodrum katı bulunmayan b�naların

ortak alan n�tel�ğ�n� ha�z olmak ve eklent� �hdas etmemek kaydıyla bahçeler�nde her da�re �ç�n en az 5.00 m², en fazla
10.00 m² odunluk, kömürlük veya depolama yer�,

ç) B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k, 25/8/1988 tar�hl� ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sığınak Yönetmel�ğ�, 22/2/2018 tar�hl� ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark
Yönetmel�ğ�, 5/12/2008 tar�hl� ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�nalarda Enerj� Performansı
Yönetmel�ğ� ve 18/3/2018 tar�hl� ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk�ye B�na Deprem
Yönetmel�ğ�nde b�nada zorunlu olarak bulunması gereken b�r�mler,

asgar� ölçülerde yapılır.
Kat yüksekl�kler�
MADDE 28- (1) Kat yüksekl�kler� uygulama �mar planında daha fazla bel�rlenmem�ş �se döşeme üst kotundan

döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla;
a) T�caret bölgeler�nde; zem�n katlarda 5.00 metre, asma katlı zem�n katlarda 6.50 metre; d�ğer katlarda 4.00

metre,
b) T�caret�n de yapılab�ld�ğ� karma alanlarda; zem�n katlarda 5.00 metre, asma katlı zem�n katlarda 6.50 metre;

d�ğer katlar konut �se 3.60 metre konut har�c� �se 4.00 metre,
c) Konut bölgeler�nde zem�n ve normal katlarda 3.60 metre,
ç) Zem�n katında t�caret yapılab�len konut bölgeler�nde �se zem�n katlarda 5.00 metre, asma katlı zem�n

katlarda 6.50 metre, d�ğer katlarda 3.60 metre,
d) Konut bölgeler�nde; geleneksel m�mar� öğeler barındıran ve taşıyıcı s�stem� kesme taş yığma b�na olarak

tasarlanan zem�n dâh�l 3 katı geçmeyen b�nalarda zem�n ve normal katlarda 4.50 metre,
kabul ed�lerek mevcut teşekkül d�kkate alınmak suret�yle �dare onayı �le uygulama yapılab�l�r.
(2) Bu maddede bel�rt�len kat yüksekl�kler� d�kkate alınmadan b�na yüksekl�ğ� ver�len planlarda b�r�nc� fıkraya

göre değerlend�rme yapılıp b�na yüksekl�ğ� yen�den değerlend�r�l�nceye kadar uygulamalar b�r�nc� fıkrada bel�rt�len
kat yüksekl�kler� �le plandak� veya planda bel�rlenmem�şse bu Yönetmel�kle bel�rlenen kat aded�n�n çarpılması sonucu
bulunan b�na yüksekl�ğ�ne göre gerçekleşt�r�leb�l�r. Ancak b�r adada bulunan parseller�n en az dörtte üçünün
yürürlüktek� planın kat aded�ne göre yapılaşmış olması hal�nde mevcut teşekkülün kat yüksekl�kler� d�kkate alınır.

(3) Tes�sat katının yüksekl�ğ� normal kat yüksekl�ğ�n� aşamaz. Özell�ğ� gereğ� tes�sat katı zorunluluğu olan
60.50 metrey� aşan b�nalarda tes�sat katının 2.00 metres� b�na yüksekl�ğ�nden ve yapının kat aded�nden sayılmaz.

(4) İskân ed�len katların �ç yüksekl�ğ�, asma katlar har�ç 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava man�ası olup
planla kat aded� bel�rlenen parsellerde bu yüksekl�k 2.40 metreye düşürüleb�l�r.

(5) Yıkanma yer�, banyo, duş, lavabo yer�, tuvalet, k�ler, merd�ven altı, her türlü �ç ve dış geç�tler ve �skân
ed�lmeyen bodrum katları �le müştem�lât b�nalarında, �ç yüksekl�k 2.20 metreye kadar düşürüleb�l�r.

(6) Garaj, kalor�fer da�res�, odunluk, kömürlük, bodrum katlarda yer alan otoparklar ve benzer� özell�k arz
eden yerler�n yüksekl�kler� bu maddede yer alan hükümlere tab� olmayıp, h�zmet�n gerekt�rd�ğ� şek�lde 2.20 metren�n
altında olmamak kaydıyla �dares�nce tesp�t ve tay�n olunur.

(7) Eğ�t�m, sağlık, sanay� yapıları �le s�nema, t�yatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu,
resmî kurum ve kuruşlara a�t b�nalar ve spor salonları g�b� özell�k arz eden yapılarda �ç yüksekl�kler, teknoloj�k ve
m�mar� gereklere göre m�mar� estet�k kom�syon kararı �le bel�rlen�r.

(8) Otel, pans�yon, �ş hanı, mağaza, dükkân ve benzer� �şyerler�n�n �ç yüksekl�kler� taban döşemes�nden tavan
altına kadar 2.70 metreden az olamaz.

Yapı p�yesler� ve ölçüler�
MADDE 29- (1) Her müstak�l konutta en az aşağıdak� p�yesler bulunur:



(2) 3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yer� �le tuvalet aynı yerde düzenleneb�l�r.
(3) Hol ve kor�dor gen�şl�kler� 1.10 metreden az olamaz.
(4) Mutfak n�ş� ve oda �le banyo ve tuvalet�n aynı mekânda düzenlenmes� hal�nde her mekân �ç�n öngörülen en

az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır.
(5) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len bu p�yesler �le kor�dor ölçüler� engell�ler�n de kullanımını sağlayacak standartlara

ve er�ş�leb�l�rl�k mevzuatına uygun olmak zorundadır.
(6) Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandırmaları aynı boşluğa açılamaz. Ancak, banyo ve tuvalet

havalandırmaları aynı boşluğa açılab�l�r.
(7) Su depoları ve ıslak hac�mler�n altında enerj� odaları teşk�l ed�lemez.
(8) Brüt alanı 500 m²’den daha büyük t�caret amaçlı bağımsız bölümlerde en az b�r adet tuvalet ve lavabo

yapılması zorunludur.
B�na g�r�şler� ve rampaları
MADDE 30- (1) B�na g�r�ş kor�doru gen�şl�ğ�, ana merd�vene ve asansöre ulaşıncaya kadar dış kapı

gen�şl�ğ�nden az olmamak koşuluyla umum� b�nalarda en az 2.20 metre, d�ğer b�nalarda �se en az 1.50 metred�r.
(2) Ön bahçe mesafes� 10.00 metre ve daha fazla olan parsellerde bordür üst sev�yes�nden en fazla 2.00 metre

�n�lmek veya çıkılmak suret�yle ön bahçeden b�na g�r�ş� yapılab�l�r.
(3) Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya g�r�ş şer�d� aksı h�zasındak� bordür sev�yes�nden en fazla

2.50 metre �n�lmek veya çıkılmak suret�yle g�r�ş yapılab�l�r.
(4) Yoldan doğrudan g�r�ş alan b�nalarda, g�r�ş�n h�zasındak� bordür taşı üst sev�yes�n�n altında g�r�ş yapılamaz.
(5) Tab�� zem�nden kotlandırılan parseller b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralardak� şartlara tab��

değ�ld�r. G�r�ş�n, tab�� zem�ne uyumlu olarak düzenlenen merd�ven ve rampalarla sağlanması gerek�r.
(6) Bölge kat n�zamını bozacak şek�lde tesv�ye yapılamaz.
(7) Konut b�nalarının zem�n katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmes� hal�nde dükkân ve mağaza

g�r�şler�n�n sadece yol cephes�nden yapılması gerek�r.
(8) Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekl� sandalye ve koltuk değneğ� hareketler�n�

güçleşt�rmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
(9) B�nalarda ve g�r�şler�nde engell�ler�n er�ş�m�ne yönel�k TS 9111 standardına uyulması zorunludur.
(10) Rampaların kenar korumaları, gen�şl�kler�, sahanlıkları, korkuluk �le küpeşte ve kaplama malzemeler�

engell�ler�n de dolaşımına olanak sağlayacak şek�lde TS 9111 standardına uygun yapılmak zorundadır.
(11) B�na g�r�şler�nde engell�lere yönel�k ön bahçede parsel sınırına kadar g�r�ş rampası veya merd�vene b�t�ş�k

dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engell� asansörü yer� ya da mekan�k kaldırma �letme platformu
yapılır. A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının görüşü alınmak suret�yle engell�ler�n kullanımı �ç�n farklı uygulama
yapılab�l�r.

(12) B�na g�r�ş�nde ve b�na �ç�nde bulunan rampaların eğ�mler� aşağıdak� değerlere uygun olmak zorundadır:

(13) Rampalarda ve ara sahanlıklarda kes�nt�s�z olarak 0.90 metre yüksekl�kte 1. düzey ve 0.70 metre
yüksekl�kte 2. düzey, elle tutulduğunda kolay kavranab�lecek şek�lde 32-45 mm çapında küpeşte bulunmak
zorundadır.

(14) B�na g�r�ş�nden uygun eğ�mle yapılamadığı durumlarda engell� rampaları korunaklı olarak bodrum kattan
yapılab�l�r.

Merd�venler
MADDE 31- (1) Merd�ven kolu ve sahanlıklar:
a) Ortak merd�ven kolu ve sahanlık gen�şl�kler� konut yapılarında B�naların Yangından Korunması Hakkında

Yönetmel�k hükümler�ne göre hesap ed�lecek kaçış gen�şl�ğ�nden az olmamak üzere 1.20 metreden, d�ğer yapılarda
1.50 metreden, konutlarda bağımsız bölüm �ç�ndek� merd�venler �se 1.00 metreden az olamaz. Çatıya ve bodrum
katlarına ulaşan ortak merd�venler �le serv�s merd�venler�nde de bu ölçülere uyulur. Bu merd�venler ahşap olamaz.



b) Merd�ven evler�n�n b�na cephes�nden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması gerek�r. Merd�ven
evler�n�n ışık almaması durumunda tüm katlarda olmak üzere şarjlı armatürler �le aydınlatma yapılması zorunludur.

c) Yapıların bodrum katlarında ortak alan veya eklent� bulunmaması hal�nde merd�venler�n bodrum kata
ulaştırılması zorunlu değ�ld�r. Bu durum b�t�ş�k n�zam yapılaşma koşulu olan yapılarda �se arka bahçeye m�mar�
projede bel�rt�lecek çıkışların sağlanması kaydıyla geçerl�d�r. Yapıların merd�venler�nden en az b�r�n�n çatıya
ulaştırılması yeterl�d�r.

ç) Merd�ven basamakları ve sahanlık ölçüler�ne da�r TSE standartlarının bu maddede bel�rt�len ölçü ve
m�ktarlardan küçük olması hal�nde bu madde hükümler� geçerl�d�r.

d) Merd�venler�n her �k� tarafında da engell�lerle �lg�l� TSE er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun korkuluk ve
küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merd�ven döşemeler�nde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

(2) Merd�ven basamaklarının ölçüler� ve özell�kler�:
a) Asansörü olmayan b�nalarda basamak yüksekl�ğ� 0.16 metreden, asansörlü b�nalarda 0.18 metreden fazla

olamaz.
b) Basamak gen�şl�ğ� 2a+b= 60 �la 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldek� a: yüksekl�k, b: gen�şl�kt�r.

Ancak bu gen�şl�k 0.27 metreden az olamaz.
c) Balansmanlı (dengelenm�ş) merd�venlerde basamak gen�şl�ğ� en dar kenarda 0.10 metre, basamak ortasında

0.27 metreden az olamaz.
ç) Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak zorundadır.
(3) B�nalarda son kattak� bağımsız bölümlerle �rt�batlı çatı arası p�yesler�ne çıkan �ç merd�venlerde b�r�nc� ve

�k�nc� fıkralardak� şartlar aranmaz.
(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu

Yönetmel�k hükümler�ne göre kat �laves� yapılması hal�nde mevcut merd�ven ölçüler� �lave katlar �ç�n de aynen
uygulanab�l�r.

(5) Karma kullanımlı b�nalarda her kullanım �ç�n ayrı merd�ven ev� düzenlenmes� zorunludur. Bu
kullanımların b�rb�r�ne dönüştürülmes� durumunda yen� oluşan kullanım �ç�n bağımsız genel merd�ven oluşturulmadan
tad�lata �z�n ver�lmez.

(6) Yüksekl�ğ� 1.80 metreden az olan merd�ven altları kapatılır.
Işıklıklar ve hava bacaları
MADDE 32- (1) Her müstak�l ev veya da�rede, en az 1 oturma odası �le yatak odalarının doğrudan doğruya

har�çten ışık ve hava almaları gerekl�d�r. Bu şek�lde ışık ve hava almalarına lüzum olmayan d�ğer odalarla mutfakların
ışıklıktan, yıkanma yer� ve tuvaletler�n ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da mümkündür. Ancak tuvalet ve
yıkanma yerler� �le odalar aynı ışıklığa açılamaz.

(2) Işıklıkların;
a) 1 �la 6 katlı b�nalarda dar kenarı 1.50 metreden ve alanı 4.50 m²’den,
b) 7 ve daha fazla katlı b�nalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 m²’den,
az olamaz.
(3) Her türlü b�nada hava bacalarının asgar� ölçüsü 0.60x0.60 m²’d�r. Bu alan herhang� b�r yapı elemanı (baca,

k�r�ş ve benzer�) �le daraltılamaz.
(4) Asgar� ölçüdek� b�r ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört p�yes faydalanab�l�r. Bu p�yesler�n

sayısının artması hal�nde, dörtten fazla her p�yes �ç�n ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı oranda arttırılır. Ancak,
b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmel�kte tar�f
ed�len şek�lde alması mümkün olan p�yeslerden, herhang� b�r ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklık
veya hava bacası ölçüler�n�n arttırılmasını gerekt�rmez.

(5) Her b�nanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kend� parsel� üzer�nde bulunur. Komşu b�na ve parsel�n
ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suret�yle, bu elemanlarının yapılmasına ve ölçüler�n�n azaltılmasına �z�n
ver�lmez.

(6) Işıklık ve hava bacaları, bunlara �ht�yacı olan kattan �t�baren başlatılab�l�r. Hava bacalarının ve ışıklıkların
b�t�ş�k komşu parsele bakan kısımlarının duvar �le kapatılması mecbur�d�r.

(7) B�naların b�t�ş�k olması gereken komşu tarafından boydan boya ışıklık yapılması hal�nde, c�varın �nşaat
n�zamına aykırı b�r görünüm meydana get�rmemek üzere, sokak cephes�nde b�na yüksekl�ğ�nce kapatılması
mecbur�d�r.

(8) B�nalarda banyo, tuvalet ve benzer� kullanım alanlarının havalandırma bacası �le veya mekan�k
havalandırma �le havalandırılması zorunludur.

(9) Havalandırma bacalarından elektr�k ve doğalgaz tes�satı geç�r�lemez.
Bacalar
MADDE 33- (1) Kalor�ferl� b�naların konut olarak kullanılan bağımsız bölümler�n�n oturma ve yatma

hac�mler�n�n en az b�r�nde ve sıcak su tes�satı bulunmayan banyo ve mutfaklarında, sobalı b�nalarda �se tuvalet ve
kor�dor har�ç tüm p�yeslerde duman bacası yapılması zorunludur.

(2) Kalor�ferl� umum� b�naların her katında en az b�r adet duman bacası yapılması gerekl�d�r.



(3) Konut olarak kullanılan sobalı b�naların t�car� kullanımlı bağımsız bölümler�nde b�rer adet duman bacası
yapılması zorunludur.

(4) Bacaların TSE standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.
(5) Yapılarda b�na yüksekl�ğ�ne göre uygun ölçülerde şönt baca yapılab�l�r.
(6) Kapıcı da�res� zorunlu olan konut b�nalarında, evsel atıkların yer�nde ayrıştırılmasını tem�nen �lg�l�

standartlara uygun atık ayrıştırma bacası �ç�n yer ayrılab�l�r. Atık ayrıştırma bacası bağımsız bölümler�n kat
sahanlıklarında en az b�r adet yapılab�leceğ� g�b� her bağımsız bölüm �ç�nde de yapılab�l�r.

(7) Atık ayrıştırma bacası tes�s ed�lmes� mümkün olamayan mevcut b�nalarda bahçe mesafeler� �ç�nde TAKS
ve KAKS’a dâh�l olmaksızın atık ayrıştırma bacası tes�s ed�leb�l�r.

(8) Şofben, komb� c�hazı ve bu g�b� ısıtma araçları hayat� tehl�ke arz edecek şek�lde yerleşt�r�lemez ve
havalandırmadan uzak olan p�yeslerle, banyo ve tuvaletlerde yer alamaz.

(9) Sınırları �lg�l� �dare tarafından bel�rlenecek doğalgaz uygulama bölgeler� �ç�nde �nşa ed�lecek, �skân
ed�leb�l�r bodrum katlar dâh�l 5 katlı b�naların mutfaklarında, doğalgazla çalışan her c�haz �ç�n b�r müstak�l baca
yapılır.

(10) Bağımsız bölümler�n mutfaklarında en az b�r adet asp�ratör bacası yapılır. Bağımsız bölümlerde
düzenlenen soba ve asp�ratör bacaları, standartlara uygun olarak şönt baca şekl�nde düzenleneb�l�r. 10 katın üzer�ndek�
b�nalarda aynı baca s�stem� yapılmakla b�rl�kte hermet�k c�haz kullanılır.

(11) Kat kalor�ferler� kazanı mutfak dışında özel b�r bölmeye konulduğunda, bu mahall�n en az 6 m3 hacm�nde
olması, b�na dış cephes�nden havalandırılması ve b�r müstak�l bacasının bulunması gerek�r.

(12) Isıtmada denge bacalı s�stemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması hal�nde, her sobanın bu
maddede bel�rlenen esaslara göre düzenlenen ayrı b�r bacaya bağlanması gerek�r.

(13) Elektr�k-haberleşme, mekan�k, doğalgaz tes�satları �ç�n ortak tes�sat bacası kullanılamaz.
(14) Kalor�fer da�reler� ve bacalar �le ısıtma ve buhar tes�sler�, B�nalarda Enerj� Performansı Yönetmel�ğ� ve

B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak düzenlen�r.
Asansörler
MADDE 34- (1) Tek bağımsız bölümlü konutlar har�ç uygulama �mar planına göre kat aded� 3 olan b�nalarda

asansör yer� bırakılması, 4 ve daha fazla olan b�nalarda �se asansör tes�s� zorunludur. Bodrum katlarda ortak alanın
bulunmadığı durumlar har�ç, �skân ed�len veya bağımsız bölüm bulunan bodrum katlar dâh�l kat aded� 4 ve daha fazla
olan b�nalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılab�l�r.

(2) Tek asansörlü b�nalarda; asansör kab�n�n�n dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80 m²’den, kapı net geç�ş
gen�şl�ğ� �se 0.90 metreden az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların gen�şl�ğ�, asansör kapısı sürgülü �se en
az 1.20 metre, asansör kapısı dışa açılan kapı �se en az 1.50 metre olmak zorundadır. B�rden fazla asansör bulunan
b�nalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada bel�rt�len ölçülerde yapılması zorunludur. Tek sayıda
asansör bulunması durumunda sayı b�r alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada bel�rt�len ölçü ve m�ktarlardan
küçük olması hal�nde; taban alanında yapılaşma hakkı 120 m²’n�n altında olan parseller �le tek bağımsız bölümlü
müstak�l konut b�nalarında TSE standartlarına uyulmasına �lg�l� �dares� yetk�l�d�r.

(3) Mevcut b�nalarda yapılacak tad�latlarda, bu madde hükümler�n�n ya da TSE standartlarının
uygulanmasında �dares� yetk�l�d�r.

(4) Kullanılab�l�r katlar alanı tek katlı olan b�nalar har�ç 800 m²'den veya kat aded� b�rden fazla olan umum�
b�nalarda en az b�r adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı 800 m²'den ve kat aded� 3'ten fazla olan umum�
b�nalarda, uygulama �mar planına göre 10 kat ve üzer� b�nalarda veya zem�n kat üzer�nde 20’den fazla konut
kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda �k�nc� fıkrada bel�rt�len asgar� ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak
üzere b�nanın t�p�, kullanım yoğunluğu ve �ht�yaçlarına göre bel�rlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu
asansörlerden en az b�r tanes�n�n herhang� b�r tehl�ke anında, arıza veya elektr�kler�n kes�lmes� hal�nde zem�n kata
ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu �ç�nde duman sızdırmaz n�tel�kte, kes�nt�s�z b�r
güç kaynağından beslenecek şek�lde tes�s ed�lmes� gerek�r.

(5) Uygulama �mar planına göre 10 kat ve üzer� b�nalarda asansörlerden en az b�r tanes� yük, eşya ve sedye
taşıma amacına uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 m²'den, kapı gen�şl�ğ� �se net 1.10 metreden az
olmayacak şek�lde yapılır.

(6) B�nalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmel�kte bel�rt�len şek�l ve ölçülerde merd�ven
yapılması şartını kaldırmaz.

(7) Asansörün yapılması ve �şlet�lmes� �le �lg�l� hususlarda; bu madde hükümler� de d�kkate alınarak,
29/6/2016 tar�hl� ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmel�ğ� (2014/33/AB) ve TSE
standartları hükümler�ne uyulur.

(8) Asansör zorunluluğu bulunan b�naların bodrum katında ortak alan bulunmaması hal�nde asansörün bodrum
kata �nd�r�lmes� zorunlu değ�ld�r. D�ğer durumlar �ç�n asansörler�n, bodrum katlar dâh�l tüm katlara h�zmet vermes�
zorunludur.

(9) Asansörlere b�na g�r�ş�nden �t�baren er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun engels�z er�ş�m sağlanması
zorunludur.



(10) Asansörler, er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun gerekl� donanımlara sah�p olmak zorundadır.
(11) Özell�k arz eden b�nalarda, b�nanın kat aded�, yapı �nşaat alanı, kullanma şekl� göz önünde tutularak

asansör sayıları �le asgar� ölçüler� �lg�l� �dares�nce artırılab�l�r.
(12) İskân aşamasında; yetk�l� asansör muayene kuruluşunca yapılan �nceleme sonucunda orta ve ağır kusurlu

asansörlü yapılara �skân ver�lmez.
Akaryakıt serv�s �stasyonları
MADDE 35- (1) Akaryakıt serv�s �stasyonlarına �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 35 �nc�

maddes� uygulanır.
Su depoları
MADDE 36- (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len,
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
b) Umum� b�nalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,
c) D�ğer b�nalarda 5 m3’ten,
az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su �ht�yacı, seç�len yangın söndürme s�stem� g�b� kr�terler

�le ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekl� drenaj ve yalıtım tedb�rler� alınmak şartıyla hacm� bel�rlenen
su deposu bulundurulması zorunludur.

(2) Konut b�nalarında 10 bağımsız bölüm �ç�n 3 m3 su deposu bulundurulması zorunlu olup; sonrak� artan her
bağımsız bölüm �ç�n su deposu hacm� 0.50 m3 arttırılır. Su deposunun hacm�n�n daha fazla yapılmasında �lg�l� �dares�
yetk�l�d�r.

(3) Tüm b�nalarda caz�bel� akımın mümkün olmadığı durumlarda h�drofor ve gerekl� teçh�zat konulması
zorunludur.

(4) Su depoları ve h�drofor, gerekl� drenaj ve yalıtım tedb�rler� alınarak b�nanın bodrum ya da çatı katında
tert�pleneb�leceğ� g�b�, aynı koşulları taşımak şartıyla, b�na alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü
şek�lde de yerleşt�r�leb�l�r.

(5) Su depoları, taşıyıcı s�stemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çel�k veya sıhh� şartlara uygun
benzer� malzemeden yapılır.

Fossept�kler
MADDE 37- (1) Fossept�klere �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 37 nc� maddes� uygulanır.
Korkuluklar
MADDE 38- (1) B�nalarda; balkon, teras, galer� boşluğu, sahanlıkların boş kenarları 1'den fazla basamağı

bulunan açık merd�venlerde ve rampalarda, �st�nat duvarı üstünde, 0.50 metreden daha aşağıda veya yukarıda teşekkül
etm�ş bahçelerde, 1.10 metreden düşük düzenlenm�ş bahçe duvarlarında, bulunduğu katın taban döşemes�nden �t�baren
kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan �t�baren en az 1.10 metre yüksekl�ğe kadar tekn�k
gereklere ve standartlara uygun olarak korkuluk yapılması mecbur�d�r.

(2) B�na son kat açık teraslarında düzenlenen korkulukların ve parapetler�n 1.10 metres� b�na yüksekl�ğ�nden
sayılmaz.

(3) Korkuluklar, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan malzemeden ve �nsan çarpması dâh�l, tasarım yükler�n�
karşılayacak taşıyıcı malzeme ve montaj s�stemler� �le yapılır.

(4) Korkuluklar düşme, kayma, yuvarlanma g�b� sebeplerle �nsanların can güvenl�ğ�n� tehl�keye atacak
boşluklar �çermeyecek şek�lde düzenlen�r. Boşluklarda, yük altındak� deformasyonlar da dâh�l, en fazla 0.10 metre
çapında geç�şe �z�n ver�l�r.

(5) Otopark rampası yan duvarları, rampa dış tarafındak� tab�� zem�nden en az 90 cm yüksekl�kte olmalıdır. Bu
yüksekl�k korkulukla da sağlanab�l�r.

Kapı ve pencereler
MADDE 39- (1) Bütün yapılarda;
a) Kapı yüksekl�kler� 2.10 metreden,
b) Kapı net (tem�z) gen�şl�kler� b�na g�r�ş kapılarında 1.50 metreden, kapıların ç�ft kanatlı olması hal�nde b�r

kanat 1.00 metreden,
c) Bağımsız bölüm g�r�ş kapılarında 1.00 metreden, d�ğer mahaller�n kapılarında 0.90 metreden,
 az olamaz. Balkon ve tuvalet kapıları 0.80 metreye düşürüleb�l�r.
ç) Döner kapılar, bel�rt�len ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında �lave olarak bulunab�l�r.
(2) Kapılarda eş�k yapılamaz. Eş�k yapılması zorunlu hallerde engell�ler�n hareket�n�, yangın çıkışlarını ve

benzer� eylemler� engellemeyecek önlemler alınır.
(3) Pencerelerde B�nalarda Enerj� Performansı Yönetmel�ğ�ne ve TSE standartlarına uyulması zorunludur.
(4) B�t�ş�k ve blok n�zama tab� b�nalarda komşu parsel sınırı üzer�ndek� b�t�ş�k duvarlarda pencere ve kapı

açılamaz.
(5) Asansörlü eşya taşımacılığı �ç�n 3 kattan fazla, 10 kattan az katlı b�nalarda her b�r bağımsız bölümün en az

b�r balkonunun kapısının en� net 0.90 metreden düşük olamaz.



(6) Bağımsız bölümün tuvalet, banyo ve benzer� ıslak hac�mler�nde mekan�k havalandırma yapılmadığı
takd�rde yapılacak havalandırma penceres�n�n ölçüsü net 0.30 metre x 0.30 metreden az olamaz.

(7) Atr�umlu, galer� boşluklu veya �ç bahçel� tasarlanan b�nalarda, bu mekânlara bakan pencere veya
camekânların camlarının kırıldığında dağılmayan özell�kl� olması zorunludur.

(8) Bodrum katlardak� mekânların gün ışığından faydalandırılması ve havalandırılması amacı �le yapılan
pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedb�rler�n alınmış olması ve bunların zem�n sev�yes�nden en az 0.10
metre yukarıdan başlaması zorunludur.

Çatılar
MADDE 40- (1) Çatıların, c�varındak� cadde ve sokakların m�mar� karakter�ne, yapılacak b�nanın n�tel�k ve

�ht�yacına uygun olması şarttır.
(2) Çatı eğ�mler�, kullanılacak çatı malzemes� �le yören�n m�mar� özell�ğ� ve �kl�m şartları d�kkate alınarak

�lg�l� �daren�n tasv�b� �le tay�n ed�l�r. Çatı eğ�m� �ç�nde kalmak ve s�lüet� etk�lememek kaydıyla çatı örtüsü olarak
fotovolta�k paneller de kullanılab�l�r.

(3) Çatı eğ�m� saçak yapılması hal�nde saçak ucundan, aks� halde son kat döşemes�n�n b�tt�ğ� noktadan
hesaplanır. Çatılar dış parapet üzer�ne oturtulamaz.

(4) Bu maddeye göre hesap ed�len azam� mahya sev�yes� aşılmamak şartıyla; bölgesel ve �kl�msel nedenlerden
dolayı g�zl� dere olarak tasarlanan çatılarda, dış parapet yüksekl�ğ� en fazla 1 metre olacak şek�lde, son kat
döşemes�n�n b�tt�ğ� noktadan en az 0.50 metre �çer� çek�lmek suret�yle, 0.50 metrey� geçmeyen �ç parapet üzer�nden
başlatılarak g�zl� dere uygulaması yapılab�l�r.

(5) Mahya yüksekl�ğ� 5.00 metrey� geçmemek kaydıyla; yapının bulunduğu yer ve etrafındak� mevcut
yapılaşmalar d�kkate alınarak çatı t�p�n� bel�rlemeye �lg�l� �dares� yetk�l�d�r.

(6) Merd�ven evler�, ışıklıklar, hava bacaları, alın ve kalkan duvarları dördüncü fıkraya göre bel�rlenen çatı
örtüsü düzlemler�n� en fazla 0.60 metre aşab�l�r. Ayrıca zorunlu olan tes�satla �lg�l� hac�mler�n, fotovolta�k paneller�n
(PV), güneş enerj�l� su ısıtıcılarının ve çatı pencereler�n�n çatı örtüsünü aşmasına �lg�l� �darece tekn�k gereklere göre
uygun görülecek ölçü ve şek�lde �z�n ver�leb�l�r. Asansörlü b�nalarda TSE standartlarına göre projelend�r�lecek asansör
kuleler�n�n ve bu bölümlerle b�rl�kte düzenlenen merd�ven evler�n�n en az ölçülerdek� bölümler�n�n, çatı örtüsünü
aşmasına da �z�n ver�l�r.

(7) Teras çatılarda 1.30 metre parapet yapılab�l�r. Teras çatının kullanıma açık olması durumunda 1.10 metre
yüksekl�ğ�nde parapet veya parapet üzer� korkuluk yapılması zorunludur.

(8) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kules�, �kl�mlend�rme ve
kaskat s�stemler� de �çereb�len tes�sat odası ve son kattak� bağımsız bölümlerle �rt�batlı p�yesler yapılab�l�r.

(9) Çatı arasındak� mekânlarda, çatı eğ�m� �çer�s�nde kalmak ve fonks�yonunu sağlamak şartıyla asgar�
yüksekl�k şartı aranmaz.

(10) Yangın güvenl�ğ�ne �l�şk�n tedb�rler alınmak şartıyla ve konutlar har�ç olmak üzere b�naların çatı araları;
serg� salonu, toplantı salonu, yemekhane, spor salonu g�b� fonks�yonlarda ortak alan olarak kullanılab�l�r.

(11) Tesc�ll� yapılar, anıtlar ve kamu yararlı yapılar �le d�n� yapıların çatı örtüler� ve bunların yapılacak ya da
tam�r ve tad�l ed�lecek çatı örtüler� bu kayıtlara tab� değ�ld�r.

(12) Beled�yeler mecl�s kararıyla mahall�n ve çevren�n özell�kler�ne göre yapılar arasında uyum sağlamak,
güzel b�r görünüm elde etmek amacı �le dış cephe boya ve kaplamaları �le çatının malzemes�n� ve reng�n� tay�n etmeye
yetk�l�d�r. Bu yetk�, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yapılmış olan yapılar �ç�n de kullanılab�l�r.

(13) Çatıda b�rden fazla bağımsız bölüme a�t teras olması hal�nde; teraslar arasında güvenl�k ve mahrem�yet�n
sağlanmasına yönel�k gerekl� tedb�rler alınmalıdır. Ancak, bodrum har�ç 2 katı geçmeyen b�nalarda çatıdak� değ�ş�k
çözümler�n kabulünde �lg�l� �dares� yetk�l�d�r.

(14) Çatı arasının son kat bağımsız bölümü �le b�rl�kte kullanılması amacıyla son kat tavan döşemes� kısmen
veya tamamen yapılmayab�l�r.

(15) Teras çatılarda çatı bahçes� olarak düzenleme yapılab�l�r. Bahçe düzenlemes� yapılab�lmes� �ç�n gerekl�
olan 0.50 metre toprak dolgu, parapet yüksekl�ğ�ne dâh�l ed�lmez. Ortak alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe
düzenlemes� yapılması hal�nde merd�ven ev� yanında, b�na sak�nler� tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay
ocağı, bahçe düzenlemes�nde kullanılacak malzemeler� depolamak �ç�n merd�ven ev�ne b�t�ş�k, toplam teras alanının
%10’unu ve 20 m²’y� geçmeyen ve en fazla 3.00 metre yüksekl�ğ�nde kapalı mekân oluşturulab�l�r. Kapalı mekân b�na
ön cephes�ne 3.00 metreden fazla yaklaşamaz. Ayrıca rez�dans, otel, apart otel g�b� konaklama tes�sler�n�n teras
çatılarında b�na cepheler�ne 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, en fazla 1.50 metre der�nl�ğ�nde olmak ve parapet
kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılab�l�r.

(16) Ön bahçes�z, yola cephel� �nşa ed�lm�ş mevcut halde bulunan b�nalarda, çatılarda buz düşmes�ne karşı
�lg�l� �dares�nce bel�rlenen çatı çözümler� yapılması zorunludur.

(17) Bölgesel ve �kl�msel şartlar neden�yle; uygulama �mar planına göre b�na kat sayısı 5 kat ve üzer� yapılarda
g�zl� dere veya teras çatı yapılması zorunludur. Bu madden�n uygulanacağı bölgen�n seç�m�nde Erzurum Büyükşeh�r
Beled�ye Mecl�s� yetk�l�d�r.



(18) Bölgesel ve �kl�msel şartlar neden�yle; uygulama �mar planına göre b�na kat sayısı 5 kat altındak�
yapılarda çatı uygulamasında oluk ve kar tutucu bulundurulması zorunludur. Talep ed�lmes� durumunda uygulamalar
on altıncı fıkraya göre yapılab�l�r. Bu madden�n uygulanacağı bölgen�n seç�m�nde Erzurum Büyükşeh�r Beled�ye
Mecl�s� yetk�l�d�r.

Çıkmalar
MADDE 41- (1) B�nalarda taban alanı dışında kend� bahçe hudutları dışına taşmamak şartı �le b�nanın her

cephes�nde açık ve kapalı çıkma yapılab�l�r. Ancak;
a) Kapalı çıkmalar;
1) Parseller�n yol cepheler�nde parsel sınırları �çer�s�nde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından �t�baren

en fazla 1.50 metre taşacak şek�lde yapılab�l�r.
2) Arka ve yan bahçe mesafeler�ne, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı �le 1.50 metre

taşab�l�r.
3) B�na tabanı zem�nde yapı yaklaşma sınırlarından daha �çer� çek�lerek bu fıkranın (a) bend�n�n (1) ve (2)

numaralı alt bentler�ndek� mesafelere tecavüz etmemek şartı �le �sten�len ölçülerde yapılab�l�r.
b) Açık çıkmalar;
1) Parseller�n yol cepheler�nde parsel sınırları �çer�s�nde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından �t�baren

en fazla 1.50 metre taşacak şek�lde yapılab�l�r.
2) Arka ve yan bahçe mesafeler�ne, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı �le 1.50 metre

taşab�l�r.
3) B�na tabanı zem�nde yapı yaklaşma sınırlarından daha �çer� çek�lerek bu fıkranın (b) bend�n�n (1) ve (2)

numaralı alt bentler�ndek� mesafelere tecavüz etmemek şartı �le �sten�len ölçülerde yapılab�l�r.
4) B�t�ş�k n�zamda b�t�ş�k olduğu komşu sınırına güvenl�k ve mahrem�yetle �lg�l� tedb�r alınması koşuluyla

yapılab�l�r.
(2) Açık ve kapalı çıkmaların tab�� zem�nden veya tesv�ye ed�lm�ş zem�nden çıkma altına kadar en yakın

şakûl� mesafes� en az 2.40 metre olmak zorundadır. Ön bahçe mesafes� 3 metre ve daha az olan parsellerde; ön
bahçeye yapılacak çıkmalarda, yol kotu �le çıkma altı arasındak� düşey mesafe h�çb�r yerde 2.40 metreden az olamaz.

(3) Zem�n katta kend� parsel hududu dışına taşmayan, hang� katta yapılırsa yapılsın 0.20 metrey� geçmeyen,
kullanım alanına dâh�l ed�lmeyen mot�f çıkmalar yapılab�l�r. Bahçe �ç�nde yapılacak üstü açık teras ve zem�n kat g�r�ş
merd�venler� �le b�na cephes�nden �t�baren gen�şl�ğ� 2.50 metrey� geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak
noktası tretuvar kotundan en az 2.50 metre yüksekl�kte yapılacak g�r�ş saçakları çıkma olarak değerlend�r�lmez. Mot�f
çıkmalar, açık ve kapalı çıkma önüne yapılacak �se mot�f çıkma da dâh�l olmak üzere çıkma gen�şl�ğ� b�r�nc� fıkranın
(a) ve (b) bentler�nde açıklanan hükümlere göre bel�rlen�r.

(4) B�na cepheler�nde, m�mar� projes�nde cephe estet�ğ� ve tasarımı göz önünde bulundurulmak ve detay
projeler� ver�lmek, haf�f malzemeden yapılmak, parsel sınırına taşmamak ve kapalı mekân oluşturmamak kaydıyla
0.50 metreye kadar güneş kırıcı yapılab�l�r.

Saçaklar
MADDE 42- (1) Uygulama �mar planında bel�rlenmem�ş �se 1.00 metrey� geçmeyen saçak yapılab�l�r.

Saçakların şekl� ve gen�şl�ğ�, yören�n m�mar� karakter�ne ve yapılacak yapıların özell�ğ�ne göre m�mar� estet�k
kom�syonu kararı alınarak �lg�l� �darece de tay�n ed�leb�l�r.

(2) Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz.
(3) B�nada çıkma yapılması hal�nde saçak gen�şl�ğ� cephen�n en dış çıkmasından �t�baren 1.00 metrey� aşamaz.

Saçak b�rleş�m köşeler�nde bu ölçü aranmaz.
(4) Daha önce yapılmış ve oluşumu tamamlanmış parsellerde saçakların parsel sınırını taşması kazanılmış hak

oluşturmadığı g�b� yapılaşmamış d�ğer parseller �ç�n de herhang� b�r talep hakkı doğurmaz.
Bahçe duvarları
MADDE 43- (1) Bahçe duvarlarının yüksekl�ğ�; zem�n katında dükkân yapılmasına müsaade ed�lenler har�ç

b�naların yol tarafındak� cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan b�nalarda kaldırım üst kotundan �t�baren 1.00
metrey�, yoldan yüksek olup tab� zem�nden kotlandırılan b�nalarda �se parsel�n yol sınırındak� tab�� zem�n kotundan
�t�baren 1.00 metrey�, yol cepheler� ger�s�nde �se 2.00 metrey� geçemez. Tek bağımsız bölümlü yapılarda yol tarafı
cephe hattı 1.50 metrey� aşamaz. Ayrıca üzerler�ne yüksekl�kler� 1.20 metrey� aşmayan parmaklık yapılab�l�r.

(2) Eğ�ml� yollarda/araz�lerde bahçe duvarı üst kotunun tretuvardan en fazla 1.50 metre yükseld�ğ� durumlarda
duvar üstten kademelend�r�l�r. Fazla mey�ll� ve tehl�ke arz eden yerlerde uygulanacak şekl� takd�re �dare yetk�l�d�r.

(3) Devlet�n güvenl�k ve emn�yet� �le harekât ve savunma bakımından g�zl�l�k veya önem arz eden b�na ve
tes�sler �le okul, hastane, cezaev�, �badet yerler�, elç�l�k, sefarethane, açık hava s�neması ve benzerler� g�b� özell�k arz
eden b�na ve tes�sler�n bahçe duvarları �le sanay� bölgeler�nde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tab�
değ�ld�r.

Kapıcı da�res�, bekç� odası ve kontrol kulübeler�
MADDE 44- (1) Kapıcı da�res� ve bekç� odası yapılacak b�nalar:



a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’a kadar olan ve katı yakıt kullanan kalor�ferl� veya kalor�fers�z
b�nalar �ç�n b�r adet kapıcı da�res� yapılab�l�r. Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt
kullanan kalor�ferl� veya kalor�fers�z b�nalar �ç�n b�r adet kapıcı da�res� yapılması zorunludur. B�rden fazla yapı
bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm
sayısının 80’� aşması hal�nde �k�nc� b�r kapıcı da�res� yapılır. Ayrıca, b�rden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’tan
fazla bağımsız bölümü olan her b�r b�na �ç�n mutlaka ayrı b�r kapıcı da�res� yapılır.

b) Katı yakıt har�c�ndek� d�ğer ısıtma s�stemler� kullanılan konut kullanımlı b�nalar �ç�n bağımsız bölüm
sayısının 60’tan fazla olması hal�nde b�r adet, 150’den fazla olması hal�nde 2 adet kapıcı da�res� yapılması zorunludur.
İlave her 150 da�re �ç�n ek b�r kapıcı da�res� yapılır. Bağımsız bölüm sayısı 60’tan az olması hal�nde de b�r adet kapıcı
da�res� yapılab�l�r.

c) Sıra evler düzen�nde, ayrık, �k�z n�zamda tek bağımsız bölümlü 1’den fazla müstak�l konut b�nası bulunan
parsellerde kapıcı da�res� yapılması mecbur�yet� aranmaz.

ç) Yapı �nşaat alanı 2000 m²’den fazla olan �şyer� ve büro olarak kullanılan b�nalarda bekç� odası yapılması
şarttır.

(2) Kapıcı da�reler�n�n ve bekç� odalarının ölçü ve n�tel�kler�:
a) Kapıcı da�reler�, doğrudan ışık ve hava alab�lecek şek�lde düzenlen�r.
b) Taşkın r�sk� taşıyan alanlarda kalan b�nalarda düzenlenecek kapıcı da�reler�n�n kapı ve pencere

boşluklarının alt sev�yes� su taşkın sev�yes�n�n en az 1.50 metre üzer�nde olmak zorundadır.
c) Kapıcı da�reler�n�n toprağa dayalı ve �skân ed�leb�len bodrum katlarda yapılması hal�nde, oturma odası ve

b�r yatak odasının dış mekâna açılması bu mekânların taban döşemes�n�n üst sev�yes�n�n tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş
zem�ne gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak suret�yle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel,
taşkın ve su basmasına karşı önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı da�reler�n�n toprağa gömülü duvarlarında
kuranglez yapmak suret�yle kapı ve pencere açılamayacağı g�b� bu duvarlarda pencere açılab�lmes� �ç�n pencere
den�zl�ğ�n�n tab�� zem�nden veya tesv�ye ed�lm�ş zem�nden en az 0.90 metre yukarıda konumlanması gerek�r.

ç) B�na �ç�nde düzenlenen kapıcı da�reler�, en az brüt 50 m²’d�r. Kapıcı da�reler�nde, her b�r�s� en az 9 m² ve
dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m²’den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3.30 m²
mutfak ve banyo veya duş yer� ve tuvalet bulunur.

d) B�na dışında tert�plenen kapıcı da�reler� en fazla brüt 40 m² olmak zorundadır. Bu fıkranın (ç) bend�nde yer
alan ölçüler� sağlayacak şek�lde 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak ve banyo veya duş yer� ve tuvalet bulundurulur.

(3) Bekç� odası en az 4 m² büyüklüğünde, doğrudan ışık ve hava alab�lecek şek�lde düzenlen�r. Bekç� odasında
en az 1.50 m²’l�k b�r tuvalet yer alır.

(4) Kontrol kulübeler�:
a) Üzer�nde b�rden fazla yapı yapılması mümkün ve yüzölçümü en az 1000 m² olan parsellerde, �stenmes�

hal�nde, traf�k emn�yet� bakımından tehl�ke arz etmemek ve h�çb�r şartta parsel sınırını aşmamak kaydıyla bahçe
mesafeler� �ç�nde kontrol kulübes� yapılab�l�r.

b) Kontrol kulübes� 9 m²’y� geçemez.
c) Kontrol kulübes�n�n yüksekl�ğ� tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�nden �t�baren en fazla 4.00 metred�r.
ç) Kontrol kulübes� �le esas b�na arasındak� mesafe 2.00 metreden az olamaz.
d) Devlet�n güvenl�ğ� bakımından özell�k arz eden parsellerde bu fıkrada bel�rt�len ölçülere uyulma şartı

aranmaz.
Port�kler
MADDE 45- (1) Port�kl� yapıların yapılacağı cadde ve sokaklar uygulama �mar planı kararı �le bel�rlen�r.
(2) Genel olarak port�k bırakılması gereken yerlerde, port�k yüksekl�ğ� 3.50 metre, der�nl�ğ� �se 4.00 metred�r.

Ancak, c�varın teşekkül tarzı ve mevk��n özell�kler� dolayısıyla bu m�ktarlar �lg�l� �darece değ�şt�r�leb�l�r.
(3) Port�ğe ve doğrudan yola açılan b�na g�r�ş kapıları dışa açıldığında, g�zlenecek kadar b�na g�r�ş holüne

doğru çek�l�r.
Fırınlar
MADDE 46- (1) 14/7/2005 tar�hl� ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İşyer�

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� saklı kalmak üzere fırınlar; sanay�, küçük sanay�,
organ�ze sanay�, konut dışı çalışma alanları �le t�caret bölgeler�nde yapılab�l�r. Katkılı p�de, kebap, s�m�t fırınları ve
geleneksel tandır ocakları, zem�n katı �şyer� olarak kullanılab�len b�nalarda bu �şletmeler�n bünyes�ndek� teçh�zatların
ve mak�neler�n b�na taşıyıcı s�stem�ne vereceğ� d�nam�k, stat�k yük etk�ler� ve ısı etk�ler�n�n tesp�t�n�n �lg�l�
mühend�slerce yapılarak uygunluk raporunun �dareye sunulması kaydıyla yapılab�l�r.

(2) Fırınların tanz�m�nde;
a) Mevcut b�nalarda ekmek fırını har�ç fırın ve tandır yapılması durumunda, 634 sayılı Kanun hükümler�ne

uyulur.
b) Ekmek fırınları ayrık n�zam yapılaşma bölgeler�nde ve müstak�l olarak yapılır.
c) Projes�nde sınıfı bel�rt�lmek zorundadır.



ç) Duvar ve döşemeler�nde ısı ve ses yalıtımı uygulanır. B�nanın taşıyıcı s�stem�n�n ve fırınla �lg�s� olmayan
d�ğer bağımsız bölümler�n ısı değ�ş�m�nden olumsuz etk�lenmemes� �ç�n proje müell�fler�nce veya bu konunun uzmanı
tekn�k elemanlarca hazırlanan rapora göre gerekl� tedb�r alınır.

d) Mekan�k tes�sat projeler�nde, kanal�zasyon bağlantısına, her türlü böcek ve kem�rgen g�r�ş�n� önlemek �ç�n
çekvalf konulur.

e) Baca ölçüler�n�n hesaplanması, bacaların b�na �ç duvarlarında tes�s ed�lmes� ve f�ltre takılması şartı aranır.
f) Traf�k açısından �lg�l� b�r�m�n görüşünün alınması gerek�r.
g) Tes�s�n �ht�yacı olan otopark kend� parsel�nde karşılanır.
ğ) TSE standartlarına uyulur. B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler� uyarınca

gerekl� tedb�rler alınır.
(3) İk�nc� fıkra hükümler�ne uyulmaması durumunda ruhsat düzenlenemez.
Pasajlar ve alışver�ş merkezler�
MADDE 47- (1) T�caret bölgeler�nde yapılacak pasajların:
a) Taban döşemes� üzer�nden tavan alana kadar olan yüksekl�ğ�n�n 3.50 metreden, uzunluğunun 30.00

metreden az olmaması,
b) Her b�r� 1.50 metreden dar olmayan en az 2 g�r�ş-çıkış kapısı �le yeter� kadar havalandırma bacası veya

tert�batını ha�z bulunması, pasaj g�r�ş ve çıkışlarının er�ş�leb�l�r olması,
c) B�rden fazla katlı olmaları hal�nde her b�r kat arasında bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara uygun merd�ven

olması ve er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun düzenlemeler�n yapılması,
ç) B�r kısmı veya d�ğer katları başka maksatlar �ç�n kullanılan b�nalar �çer�s�nde bulunmaları hal�nde, d�ğer

esas g�r�ş merd�ven, asansör ve geç�t g�b� tes�slerle, bu tes�slere ayrılan yerler�n pasaj dışında ve müstak�l olarak
tert�plenmes� gerek�r.

d) Kapas�teye bağlı olarak �lg�l� �dares�nce uygun görülen büyüklük ve m�ktarda çocuk oyun alanı, bay ve
bayan tuvaletler, bebek bakım alanları, �lk yardım alanı ve çarşı bütününde 30 m²’den küçük olmamak üzere �ht�yacı
karşılayacak büyüklükte mesc�t ayrılır.

(2) Alışver�ş merkezler�nde; 26/2/2016 tar�hl� ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışver�ş
Merkezler� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uyulur.

Tuvaletler
MADDE 48- (1) Yarısı kadınlar, yarısı erkekler �ç�n olmak üzere; �ş hanı, büro, alışver�ş merkez�, çarşı, pasaj

ve mağaza g�b� b�nalar �le otel ve benzerler� b�nalarda her 25 k�ş� �ç�n en az b�rer adet, resmî b�nalar �le s�nema, t�yatro
g�b� umumî b�nalarda �se her 50 k�ş� �ç�n en az b�rer adet tuvalet yapılması zorunludur. Bu yapılarda engell�ler�n
er�ş�m�n�n sağlanmasına yönel�k tedb�rler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engell�ler�n kullanımına ve
er�ş�leb�l�rl�k standardına uygun tuvalet ayrılır.

(2) İbadet yerler�, şeh�rlerarası yollarda yer alan d�nlenme tes�sler�, meydan ve park g�b� yerlerde yapılacak
umumî tuvaletler�n en az yarısının, d�ğer yapılarda �se en az üçte b�r�n�n alaturka tuvalet taşlı olması sağlanır.

(3) Tuvaletlerde yeterl� sayıda p�suar ve lavabo bulundurulur. Resmî b�nalar, �şyer�, büro, fabr�ka g�b� yerlerde
çalışan sayısı, mağaza, alışver�ş merkez�, çarşı, pasaj g�b� yerlerde tahm�n� müşter� sayısı, lokanta, s�nema, t�yatro g�b�
yerlerde oturma sayısı, otel ve benzer� konaklama tes�sler�nde yatak sayısı ve bu hesaplamalara dâh�l olarak z�yaretç�
sayıları ve d�ğer farklı özell�kler d�kkate alınarak yeterl� tuvalet ayrılır.

(4) B�rden fazla kullanımı ha�z b�nalarda her kullanım �ç�n bu maddedek� kr�terlere göre ayrı ayrı
değerlend�rme yapılır. Uluslararası kurallara tab� yapılarda bu Yönetmel�kte bel�rt�lenden az olmamak kaydıyla
uluslararası kuralların gerekt�rd�ğ� sayıda tuvalet yapılması zorunludur.

(5) Umumî b�nalarda çalışan, müşter� ve z�yaretç� g�b� tüm kullanıcıların �ht�yaçlarının karşılanması amacıyla
kapas�te hesabına göre bel�rlenen büyüklük ve sayıda er�ş�leb�l�rl�k standardına uygun engell� tuvalet� yapılır.

Çay ocakları
MADDE 49- (1) Büro, �ş hanı, alışver�ş merkez�, pasaj g�b� t�car� b�nalarla, sanay� tes�sler�nde; kullanma alanı

en az 3 m² olmak, 0.45 x 0.45 metre ebadında hava bacasıyla havalandırılmak, b�r ateş bacasıyla �rt�batlandırılmak
kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm olarak düzenleneb�l�r.

(2) Çay ocaklarının n�zamı ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması hal�nde hava bacasına gerek yoktur.
Yığma, ahşap ve kâg�r yapılarda aranan şartlar
MADDE 50- (1) B�nalar, güncel tekn�k mevzuat �le fen ve sanat kurallarına uygun olarak;
a) B�nayı etk�yeb�lecek b�leş�k etk�lere karşı yeterl� dayanıma sah�p olacak ve etk�ler� güvenl� b�r şek�lde

zem�ne aktarab�lecek ve aynı zamanda c�var yapılara herhang� b�r zarar vermeyecek şek�lde,
b) Temel zem�n�nde oluşab�lecek oturma, kabarma, büzülme ve donma sebeb�yle yapı stab�l�tes�

bozulmayacak b�ç�mde,
tasarlanarak �nşa ed�lmek zorundadır.
Bodrumlar
MADDE 51- (1) Katı yakıt kullanan sobalı b�naların bodrum veya zem�n katlarında veya tekn�k olarak

bodrum kat tes�s ed�lememes� durumunda yüksekl�ğ� 2.20 metrey� geçmemek üzere bahçeler�nde; ortak alan n�tel�ğ�n�



ha�z olmak ve eklent� �hdas etmemek kaydıyla her bağımsız bölüm �ç�n en az 5 m², en fazla 10 m² odunluk, kömürlük
veya depolama yer� ayrılması zorunludur.

(2) Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzer�nde kalan fazla mey�ll� yollar dışında yapılacak ön bahçes�z
b�nalarda, yol cephes�nde bodrum g�r�ş� yapılamaz.

(3) Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve b�r yatak odasının; taban döşemes�n�n
üst sev�yes�n�n tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�ne gömülü olmaması, doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere
açılmak suret�yle sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedb�rler�n alınmış olması zorunludur. Bu bağımsız
bölümler�n kısmen veya tamamen tab�� ve tesv�ye ed�lm�ş zem�n altında kalan duvarlarında pencere açılamaz.

(4) T�car� alanlarda yapılan b�naların t�car� amaçla kullanılan bodrum katlarında döşemen�n zem�ne gömülü
olmama şartı aranmaz. Bu tür b�nalarda sun� havalandırmanın sağlanması �le engell�ler�n dolaşımına olanak sağlayan
er�ş�leb�l�rl�k standartlarına uygun rampa, yürüyen bant ve benzer� önlemler alınır.

(5) Konut alanında kalmakla b�rl�kte, �lg�l� �dare mecl�s�nce yol boyu t�caret kararı alınan yol güzergâhlarında
zem�n katta, halkın günlük �ht�yaçlarını karşılamaya dönük olarak t�caret yapılab�l�r. Bu kullanımların bodrum
katlarında �çten bağlantılı p�yesler� olab�l�r. Bu p�yesler b�nanın ortak alanları ve müştem�latlarıyla �rt�batlandırılamaz.
Ancak, köşe başı veya köşe başından başka �k� yola cephes� olan parsellerde yapılacak b�naların yola cephes� bulunan
bodrum katlarına t�car� kullanımlı bağımsız bölüm yapılab�l�r. Bu bölümler�n üst ve alt kattak� mekânlarla �çten
bağlantısı sağlanab�l�r. T�car� kullanımların altında konut yapılamaz.

(6) Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etk�lere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması zorunludur.
(7) B�na etrafında mütemad� kuranglez tes�s ed�lemez. Kuranglezlerden g�r�ş çıkış yapılamaz. Ancak, yol

cephes�nde bulunmayan kuranglezler�nden kaçış amacıyla çıkış tert�pleneb�l�r. Kuranglezlerde sel, taşkın ve su
baskınlarına karşı tedb�rler�n alınmış olması zorunludur.

(8) Araz� eğ�m�nden faydalanmak amacıyla veya m�mar� nedenlerle, b�nalar bloğunun, b�r b�nanın veya
bağımsız b�r da�ren�n; bel�rlenen b�na yüksekl�ğ�n� aşmamak, bel�rl� p�yesler �ç�n tesp�t olunan asgar� kat
yüksekl�kler�ne veya bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�ne aykırı olmamak şartı �le çeş�tl� katlarda ve/veya farklı taban
ve/veya tavan sev�yeler�nde düzenlenmes� mümkündür. Ayrıca, zem�n katların b�nanın kot aldığı yol cephes� üzer�nde
bulunmayan p�yesler� �le yol cephes�nde yer alan p�yesler�n�n yol cephes�nde kalmayan ve p�yes der�nl�ğ�n�n yarısını
aşmayan b�r kısım alanları, zem�n kat kotundan farklı kotta düzenleneb�l�r.

Müştem�latlar
MADDE 52- (1) B�naların müştem�lat kısımları, mümkün �se b�nanın bodrumunda, aks� halde bahçede

tert�plen�r.
(2) 4 tarafı yol �le çevr�l� �st�sna� parseller dışında esas b�naların yol tarafındak� cephe hatlarına tecavüz eden

müştem�lat b�nası yapılamaz. Bu g�b� �st�sna� parsellerde müştem�lat b�nalarının yapılacağı yer� tay�ne �dare yetk�l�d�r.
(3) Müştem�lat b�nalarının:
a) Dar kenarı 4.00 metreden, en yüksek noktasının tab�� zem�nden yüksekl�ğ� 2.50 metreden fazla olamaz.
b) B�naya b�t�ş�k oldukları takd�rde, komşu parsel sınırına, aks� halde b�naya ve ayrıca komşu parsel sınırına

uzaklıkları bu Yönetmel�kle veya planla bel�rlenen m�ktarlardan az olamaz.
c) Yapı c�nsler� ahşap olamaz.
ç) Parsel durumu müsa�t olduğu takd�rde esas b�nanın �nşasından önce de yapılması mümkündür.
d) Kapıcı da�res�, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve benzer� h�zmetler �ç�n olup,

maksadı dışında kullanılamaz.
(4) Müştem�latlar m�mar� projede ve vaz�yet planında göster�l�r. Bahçede yapılmasının zorunlu olduğu

hallerde; bu Yönetmel�kte veya planında bel�rt�len şartlara ve çekme mesafeler�ne uyularak yapılır.
Paratonerler
MADDE 53- (1) İç�nde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle, s�vr� ve yüksek b�na ve tes�slere B�naların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k gereğ�, TSE standartlarına uygun paratoner konması mecbur�d�r.
ALTINCI BÖLÜM

Projeler ve Yapı İz�n Belgeler�
Proje ve yapı �z�n belgeler�ne �l�şk�n hususlar
MADDE 54- (1) Projeler ve yapı �z�n belgeler�ne �l�şk�n hususlarda;
a) Yapı ruhsatına �l�şk�n genel hükümlere �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 54 üncü maddes�,
b) Yapı ruhsatı �şlemler�ne �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 55 �nc� maddes�,
c) Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsata �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 56 ncı

maddes�,
ç) Yapı projeler�ne �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 57 nc� maddes�,
d) B�nalarda tasarruf tedb�rler� ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne da�r �lkelere �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar

Yönetmel�ğ�n�n 57/A maddes�,
e) Esaslı tad�lata �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 58 �nc� maddes�,
f) Yapı ruhsatı gerekmeyen �nşa� faal�yetlere �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 59 uncu

maddes�,



g) İst�nat duvarlarına �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 60 ıncı maddes�,
ğ) Muvakkat yapıya �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 61 �nc� maddes�,
h) Elektron�k haberleşme �stasyonlarına �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 62 nc� maddes�,
ı) Şant�ye b�naları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 63 üncü maddes�,
�) Yapı kullanma �zn�ne �l�şk�n olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 64 üncü maddes�,
j) Yapı kullanma �z�nler�nde başvuru sah�b�nden b�lg� ve belge �stenmes�ne �l�şk�n esaslar hakkında Planlı

Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 65 �nc� maddes�,
k) M�mar� estet�k kom�syonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 66 ncı maddes�,
uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denet�me Da�r Hükümler

Bakanlığın denet�m yetk�s�
MADDE 55- (1) Bakanlığın denet�m yetk�s�ne �l�şk�n hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 67 nc�

maddes�ne uyulur.
Fenn� mesul�yet
MADDE 56- (1) Fenn� mesul�yet h�zmetler�ne �l�şk�n hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 68 �nc�

maddes�ne uyulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yönetmel�ğ�n Uygulanmasına İl�şk�n Esaslar
Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n esaslar
MADDE 57- (1) Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n esaslar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n 69

uncu maddes�ne uyulur.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenmes� gereken taahhütnameler, tutanaklar, yapı denet�m defter�, yapı

tat�l zaptı, yapı kullanma �z�n belges� formu ve yapı ruhsatı formu hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n
ekler�nde yer alan örnekler ve formlar kullanılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Bakanlık denetç�ler�n�n yetk�lend�r�lmes� ve özell�kler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bakanlık denetç�ler�n�n yetk�lend�r�lmes� ve özell�kler� hakkında Planlı Alanlar İmar

Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 1 �nc� maddes�ne uyulur.
Mevcut teşekkül
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevcut teşekkül hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n geç�c� 2 nc�

maddes�ne uyulur.
Mevcut yapı ruhsatı başvuruları
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n geç�c�

3 üncü maddes�ne uyulur.
Mevcut haberleşme �stasyonları
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Mevcut haberleşme �stasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n geç�c�

4 üncü maddes�ne uyulur.
Yürürlük
MADDE 58- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 59- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Erzurum Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı yürütür.

 
 


