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PLANLI ALANLAR  
İMAR YÖNETMELİĞİNDE  

YAPILARA İLİŞKİN ESASLAR Osman ÖZKAN* 

Bilindiği  üzere Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ği 3 Temmuz 2017 gün ve 30113 sayılı Resmi Ga-
zete' de yayımlanmış, yürürlüğe girmeden 30 Ey-
lül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik 
yapılmış ve 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Ayrıca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
70. maddesi uyarınca; uzun bir süre uygulanan ve 
uygulama sırasında çok sayıda değişiklik yapılan 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01/10/2017 
tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yapılara 
ilişkin hükümlerini düzenleyen beşinci bölümünde 
yapı ünite fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulla-
rı, kat yükseklikleri, yapı piyesleri ve ölçüleri, bina 
giriş ve rampaları, merdivenler, ışıklıklar ve hava 
bacaları, bacalar asansörler, akaryakıt servis istas-
yonları, su depoları, fosseptikler, korkuluklar, kapı 
ve pencereler, çatılar, çıkmalar, saçaklar, bahçe 
duvarları, kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol ku-
lübeleri, portikler, fırınlar, pasajlar ve alışveriş 
merkezleri, tuvaletler, çay ocakları, bodrumlar, 
müştemilatlar ve paratonerlere ilişkin düzenleme-
ler yapılmıştır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde büyük öl-
çüde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki dü-
zenlemeler esas alınmakla birlikte daha ayrıntılı 
düzenlemelere yer verilmiştir. Biz bu yazımızda 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yapılara ilişkin 
kısmının önemli gördüğümüz bölümlerini incele-
meye çalışacağız. 

Yapılaşma Koşulları ve Kat Yükseklikleri  
3194 sayılı İmar Kanununda Yapı: Karada ve 

suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeral-
tı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve 
tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler-
dir biçiminde tanımlanmış, aynı Kanunun 20. 
maddesinde ise yapının kuruluş veya kişilerce 
kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya 
parsellerde, kuruluş veya kişilerce, kendisine ait 

                                                           

* İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü 

tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve 
kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak 
hakkı tesis belgeleri ile, İmar planı, yönetmelik, 
ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27. madde-
sinde belirtildiği üzere yapılarda; Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sığınak 
Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği ve Deprem Bölge-
lerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte 
binalarda zorunlu olarak bulunması gereken bi-
rimlerin asgari ölçülerde ve ilgili mevzuatında ön-
görülen ölçülerde enerji odasının, merkezi ısıtma 
sistemli binalarda kazan dairesi veya kaskat sis-
temi veya teshin merkezinin, katı yakıt kullanan 
sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında 
veya bodrum katı bulunmayan binaların ortak 
alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etme-
mek kaydıyla bahçelerinde her daire için en az 
5.00 m2, en fazla 10.00 m2 odunluk, kömürlük 
veya depolama yerinin yapılması gerekmektedir. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 28. madde-
si hükmü uyarınca yapılarda; kat yükseklikleri uy-
gulama imar planında daha fazla belirlenmemiş 
ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna ol-
mak üzere en fazla; ticaret bölgelerinde; zemin 
katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 
5.50 metre; diğer katlarda 4.00 metre, ticaretin 
de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 
4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre; 
diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 
4.00 metre, konut bölgelerinde zemin ve normal 
katlarda 3.60 metre, zemin katında ticaret yapıla-
bilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 
metre, asma katlı zemin katlarda 5.5 metre, diğer 
katlarda 3.60 metre kabul edilerek uygulama ya-
pılabilecektir. 

Bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikka-
te alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu 
bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği 
yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamaların 
birinci fıkrada belirtilen kat yükseklikleri ile plan-
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daki veya planda belirlenmemişse bu Yönetmelik-
le belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bu-
lunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebile-
cektir. Ancak bir adada bulunan parsellerin en az 
dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine gö-
re yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkülün 
kat yükseklikleri dikkate alınacaktır. 

Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekli-
ğini aşamayacak, özelliği gereği tesisat katı zorun-
luluğu olan 60.50 metreyi aşan binalarda tesisat 
katının 2.00 metresi bina yüksekliğinden ve yapı-
nın kat adedinden sayılmayacak, özellikli olan ya-
pılarda bu hüküm uygulanmayabilecektir. 

İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar 
hariç 2.60 metreden az olamayacak, ancak hava 
maniası olup planla kat adedi belirlenen parsel-
lerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilecek-
tir. 

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, tuvalet, 
kiler, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler ve 
iskân edilmeyen bodrum katları ile müştemilât 
binalarında, iç yüksekli 2.20 metreye kadar düşü-
rülebilecektir 

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, 
bodrum katlarda yer alan otoparklar ve benzeri 
özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu maddede 
yer alan hükümlere tabi olmayıp, hizmetin gerek-
tirdiği şekilde 2.20 metrenin altında olmamak 
kaydıyla idaresince tespit ve tayin olunacaktır. 

Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyat-
ro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün 
salonu, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve 
spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç 
yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre 
mimari estetik komisyon kararı ile belirlenecektir. 

Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 29. madde-

si hükmüne göre her bağımsız konutta en az net 
12.00 m2 1 oturma odası, net 9.00 m2 1 yatak 
odası, net 3.30 m21 mutfak veya yemek pişirme 
yeri, net 1.20 m2 1 tuvalet bulunması gerekmek-
tedir.  

3 veya daha az odalı konutlarda ban-
yo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlene-
bilecek, hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden 
az olmayacaktır. 

Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı 
mekânda düzenlenmesi halinde her mekân için 
öngörülen en az alanların toplamı kadar alan dü-
zenlenmek zorundadır. 

Birinci fıkrada belirtilen bu piyesler ile koridor 
ölçüleri engellilerin de kullanımını sağlayacak 

standartlara ve erişilebilirlik mevzuatına uygun 
olmak zorundadır. 

Mutfak, oda ve tuvalet/banyo havalandırma-
ları aynı boşluğa açılmayacak, ancak, banyo ve tu-
valet havalandırmaları aynı boşluğa açılabilecek-
tir. 

Su depoları ve ıslak hacimlerin altında enerji 
odaları oluşturulamayacaktır. 

Bu düzenleme ile esasen 1+0 diye ifade edilen 
stüdyo dairelerin yapımının engellenmesi amaç-
lanmıştır.  

Bina Girişleri ve Rampaları 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 30. madde-

sinde bina girişleri ve rampaları düzenlenmiştir. 
Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ve 

asansöre ulaşıncaya kadar dış kapı genişliğinden 
az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az 
2.20 metre, diğer binalarda ise en az 1.50 metre-
dir. 

Ön bahçe mesafesi 10.00 metre ve daha fazla 
olan parsellerde bordür üst seviyesinden en fazla 
2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle ön 
bahçeden bina girişi yapılabilecektir. 

Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya 
giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en 
fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle 
giriş yapılabilecektir. 

Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin 
hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş 
yapılamayacaktır. 

Tabi zeminden kotlandırılan parseller birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki şartlara 
tabii değildir. Girişin, tabi zemine uyumlu olarak 
düzenlenen merdiven ve rampalarla sağlanması 
gerekmektedir. 

Bölge kat nizamını bozacak şekilde tesviye ya-
pılamayacaktır. 

Konut binalarının zemin katlarının dükkân ve-
ya mağaza olarak düzenlenmesi halinde dükkân 
ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden ya-
pılması gerekmektedir. 

Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, te-
kerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini 
güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kul-
lanılması zorunludur. 

Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine 
yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur. 

Rampaların kenar korumalarının, genişlikleri-
nin, sahanlıklarının, korkuluk ile küpeşte ve kap-
lama malzemelerinin engellilerin de dolaşımına 
olanak sağlayacak şekilde TS 9111 standardına 
uygun yapılması zorunludur. 
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Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçe-
de parsel sınırına kadar giriş rampası veya merdi-
vene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı 
en az 1.20 m² engelli asansörü yeri ya da mekanik 
kaldırma iletme platformu yapılmalıdır. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak su-
retiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama-
lar yapılabilir. 

Rampalarda ve ara sahanlıklarda kesintisiz 
olarak 0.90 metre yükseklikte 1. düzey ve 0.70 
metre yükseklikte 2. düzey, elle tutulduğunda ko-
lay kavranabilecek şekilde 32-45 mm çapında kü-
peşte bulunmak zorundadır. 

Merdivenler 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 31. madde-

sinde merdivenlerle ilgili ayrıntılı düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre merdiven kolu 
ve sahanlıklar: 

Ortak merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri 
konut yapılarında Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesap 
edilecek kaçış genişliğinden az olmamak üzere 
1.20 metreden, diğer yapılarda 1.50 metreden, 
konutlarda bağımsız bölüm içindeki merdivenler 
ise 1.00 metreden az olmayacaktır. Çatıya ve bod-
rum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis 
merdivenlerinde de bu ölçülere uyulacaktır. Bu 
merdivenler ahşap olamayacaktır. 

Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan 
veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdiven-
lerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunlu-
dur. 

Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine 
dair TSE standartlarının bu maddede belirtilen öl-
çü ve miktarlardan küçük olması halinde bu mad-
de hükümleri geçerlidir. 

Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle 
ilgili TSE erişilebilirlik standartlarına uygun korku-
luk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve mer-
diven döşemelerinde ve kaplamalarında da stan-
dartlara uyulması zorunludur. 

Asansörü olmayan binalarda basamak yüksek-
liği 0.16 metreden, asansörlü binalarda 0.18 met-
reden fazla olamaz. 

Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne 
göre hesaplanır. Formüldeki a: yükseklik, b: geniş-
liktir. Ancak bu genişlik 0.27 metreden az olamaz. 

Balansmanlı (dengelenmiş) merdivenlerde 
basamak genişliği en dar kenarda 0.10 metre, ba-
samak ortasında 0.27 metreden az olamaz. 

Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) olmak 
zorundadır. 

Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle ir-
tibatlı çatı arası piyeslerine çıkan iç merdivenlerde 
birinci ve ikinci fıkralardaki şartlar aranmaz. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 
yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış 
yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ila-
vesi yapılması halinde mevcut merdiven ölçüleri 
ilave katlar için de aynen uygulanabilir. 

Karma kullanımlı binalarda her kullanım için 
ayrı merdiven evi düzenlenmesi zorunludur. Bu 
kullanımların birbirine dönüştürülmesi durumun-
da yeni oluşan kullanım için bağımsız genel mer-
diven oluşturulmadan tadilata izin verilmez. 

Yüksekliği 1.80 metreden az olan merdiven 
altlarının kapatılması gerekir. 

Işıklıklar, Hava Bacaları ve Bacalar  
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 32. madde-

si hükmü uyarınca; her müstakil ev veya dairede, 
en az 1 oturma odası ile yatak odalarının doğru-
dan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gerek-
mektedir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına lü-
zum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, 
yıkanma yeri ve tuvaletlerin ışıklık veya hava ba-
casından faydalanmaları da mümkündür. Ancak 
tuvalet ve yıkanma yerleri ile odalar aynı ışıklığa 
açılamaz. 

Işıklıkların; 
1 ila 6 katlı binalarda dar kenarı 1.50 metre-

den ve alanı 4.50 m2’den, 7 ve daha fazla katlı bi-
nalarda dar kenarı 2.00 metreden ve alanı 9.00 
m2’den az olmaması gerekir. 

Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçü-
sü 0.60x0.60 m2’dir. Bu alan herhangi bir yapı 
elemanı (baca, kiriş ve benzeri) ile daraltılamaz. 

Hava bacaları, şönt baca tipi olarak düzenle-
nemez. 

Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasın-
dan her katta en çok dört piyes faydalanabilir. Bu 
piyeslerin sayısının artması halinde, dörtten fazla 
her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı 
oranda arttırılır. Ancak, birinci fıkrada belirtilen 
şekilde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lü-
zumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen 
şekilde alması mümkün olan piyeslerden, herhan-
gi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, 
bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırılması-
nı gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, 
kendi parseli üzerinde bulunur. Komşu bina ve 
parselin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak 
suretiyle, bu elemanlarının yapılmasına ve ölçüle-
rinin azaltılmasına izin verilmez. 
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Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan 
kattan itibaren başlatılabilir. Hava bacalarının ve 
ışıklıkların bitişik komşu parsele bakan kısımları-
nın duvar ile kapatılması zorunludur. 

Binaların bitişik olması gereken komşu tara-
fından boydan boya ışıklık yapılması halinde, civa-
rın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana 
getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yük-
sekliğince kapatılması zorunludur. 

Binalarda banyo, tuvalet ve benzeri kullanım 
alanlarının havalandırma bacası ile veya mekanik 
havalandırma ile havalandırılması zorunludur. 

Havalandırma bacalarından elektrik ve doğal-
gaz tesisatı geçirilemez. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 33. madde-
sinde bacalar düzenlenmiştir. 

Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan 
bağımsız bölümlerinin oturma ve yatma hacimle-
rinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan 
banyo ve mutfaklarında, sobalı binalarda ise tuva-
let ve koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası 
yapılması zorunludur. 

Kaloriferli umumi binaların her katında en az 
bir adet duman bacası yapılması gereklidir. 

Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari 
kullanımlı bağımsız bölümlerinde birer adet du-
man bacası yapılması zorunludur. 

Bacaların TSE standartlarına uygun olarak ya-
pılması zorunludur. 

Yapılarda bina yüksekliğine göre uygun ölçü-
lerde şönt baca yapılabilir. 

Kapıcı dairesi zorunlu olan konut binalarında, 
evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını sağlamakla 
ilgili standartlara uygun atık ayrıştırma bacası için 
yer ayrılması gerekir. Atık ayrıştırma bacası ba-
ğımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir 
adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm içinde 
de yapılabilir. 

Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi mümkün 
olamayan mevcut binalarda bahçe mesafeleri 
içinde TAKS ve KAKS’a dâhil olmaksızın atık ayrış-
tırma bacası tesis edilebilir. 

Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları 
hayati tehlike arz edecek şekilde yerleştirilemez 
ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo 
ve tuvaletlerde yer alamaz. 

Sınırları ilgili idare tarafından belirlenecek do-
ğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa edilecek, 
iskân edilebilir bodrum katlar dâhil 5 katlı binala-
rın mutfaklarında, doğalgazla çalışan her cihaz için 
bir müstakil baca yapılır. 

Bağımsız bölümlerin mutfaklarında en az bir 
adet aspiratör bacası yapılır. Bağımsız bölümlerde 

düzenlenen soba ve aspiratör bacaları, standartla-
ra uygun olarak şönt baca şeklinde düzenlenebilir. 
10 katın üzerindeki binalarda aynı baca sistemi 
yapılmakla birlikte hermetik cihaz kullanılması ge-
rekir. 

Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir 
bölmeye konulduğunda, bu mahallin en az 6 
m3 hacminde olması, bina dış cephesinden hava-
landırılması ve bir müstakil bacasının bulunması 
gerekmektedir. 

Isıtmada denge bacalı sistemde olmayan do-
ğalgaz sobalarının kullanılması halinde, her soba-
nın bu maddede belirlenen esaslara göre düzen-
lenen ayrı bir bacaya bağlanması gerekir. 

Elektrik-haberleşme, mekanik, doğalgaz tesi-
satları için ortak tesisat bacası kullanılamaz. 

Kalorifer daireleri ve bacalar ile ısıtma ve bu-
har tesisleri, Binalarda Enerji Performansı Yönet-
meliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkın-
da Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzen-
lenir. 

Asansörler 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34. madde-

si uyarınca; 
Uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan 

binalarda asansör yeri bırakmak, 4 ve daha fazla 
olanlarda ise asansör kurulması zorunludur. İskân 
edilen bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha 
fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. 
Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir. 

Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin 
dar kenarı 1.20 metre ve alanı 1.80 m2’den, kapı 
net geçiş genişliği ise 0.90 metreden az olamaz. 
Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, 
asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 metre, asan-
sör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 metre ol-
mak zorundadır. Birden fazla asansör bulunan bi-
nalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün 
bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır. 
Tek sayıda asansör bulunması durumunda sayı bir 
alta yuvarlanır. TSE standartlarının bu fıkrada be-
lirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde; 
taban alanında yapılaşma hakkı 120 m2’nin altın-
da olan parseller ile tek bağımsız bölümlü müsta-
kil konut binalarında TSE standartlarına uyulması-
na ilgili idaresi yetkilidir. 

Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda, bu 
madde hükümlerinin ya da TSE standartlarının 
uygulanmasında idaresi yetkilidir. 

Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar 
hariç 800 m2’den veya kat adedi birden fazla olan 
umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması 
zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve kat 
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adedi 3'ten fazla olan umumi binalarla yüksek kat-
lı binalarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere 
uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, 
kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirle-
necek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu 
asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir 
tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi 
halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangı-
na dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, 
duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kay-
nağından beslenecek şekilde tesis edilmesi ge-
rekmektedir. 

10 kat ve üzeri binalarda asansörlerden en az 
bir tanesinin yük, eşya ve sedye taşıma amacına 
uygun olarak dar kenarı 1.20 metre ve alanı 2.52 
m2’den, kapı genişliği ise net 1.10 metreden az 
olmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış ol-
ması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmamak-
tadır. 

Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hu-
suslarda; bu madde hükümleri de dikkate alına-
rak, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ve TSE 
standartları hükümlerine uyulması gerekir. 

Asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara 
hizmet vermesi zorunludur. 

Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebi-
lirlik standartlarına uygun engelsiz erişim sağlan-
ması zorunludur. 

Asansörler, erişilebilirlik standartlarına uygun 
gerekli donanımlara sahip olmak zorundadır. 

Özellik arz eden binalarda, binanın kat adedi, 
yapı inşaat alanı, kullanma şekli göz önünde tutu-
larak asansör sayıları ile asgari ölçüleri ilgili idare-
since artırılabilir. 

Akaryakıt ve Servis İstasyonları 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 35. madde-

sinde akaryakıt servis istasyonları düzenlenmiştir. 
İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu 

olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesa-
fe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şar-
tıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz 
istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üre-
tim ve dolum istasyonları yapılabilir. 

22/12/2016 tarih ve 29926 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
lunun 15/12/2016 tarih ve 6664 sayılı Kararı uya-
rınca; akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki as-
gari mesafe kısıtlamaları uygulamalarında istas-
yonun üzerinde bulunduğu yol ismi veya yol kodu 
değil yön esası dikkate alınmaktadır. Şehirlerarası 
yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları 

arasında on kilometrelik, şehir içi yolların üzerin-
deki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir ki-
lometrelik mesafe aranması gerekmektedir.     

Yapı yüksekliği 2 katı geçmemek şartıyla; is-
tasyonların bünyelerinde kullanıcıların asgari ihti-
yaçlarını karşılayacak oto-market, çay ocağı, tuva-
let, mescit, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağ-
lama fonksiyonları yer alabilir. 

Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, 
tadilat veya onarımlarının, TSE standartları ve ilgili 
kurumların görüşü doğrultusunda yapılması zo-
runludur. 

Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edil-
meleri için, ilgili elektrik kurumunun, olumlu gö-
rüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya di-
ğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapıla-
bilir. 

Akaryakıt istasyonları, ilgili mevzuat hükümle-
rine ve ilgili standartlara uyularak yapılır. 

Su Depoları 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 36. madde-

si hükmüne göre su depoları bu Yönetmelikte be-
lirtilen, çok yüksek yapılarda 30 m3’ten, umumi 
binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten, 10 
bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 
m3’ten, diğer binalarda 5 m3’ten, az olmamak 
üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, 
seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile 
ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve ge-
rekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla 
hacmi belirlenen su deposu bulundurulması zo-
runludur. 

Konut binalarında 10 bağımsız bölümden son-
raki artan her bağımsız bölüm için su deposu 
hacmi 0.50 m3 arttırılır. 

Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat 
itibariyle cazibeli akımın mümkün olmadığı du-
rumlarda hidrofor konulması zorunludur. 

Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalı-
tım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı 
katında düzenlenebileceği gibi, aynı koşulları ta-
şımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka 
bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştiri-
lebilir. 

Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak 
betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara 
uygun benzeri malzemeden yapılabilir. 

Kapı ve Pencereler 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 39. madde-

sinde kapı ve pencereler düzenlenmiştir. 
Bu düzenlemeye göre bütün yapılarda; 
Kapı yükseklikleri 2.10 metreden, 
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Kapı net (temiz) genişlikleri bina giriş 1.50 
metreden, kapıların çift kanatlı olması halinde bir 
kanat 1.00 metreden, 

Bağımsız bölüm giriş kapılarında 1.00 metre-
den, diğer mahallerin kapılarında 0.90 metreden 
az olamaz, balkon ve tuvalet kapıları 0.80 metreye 
düşürülebilir. 

Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak 
normal kapıların yanında ilave olarak bulunabilir. 

Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zo-
runlu hallerde engellilerin hareketini, yangın çıkış-
larını ve benzeri eylemleri engellemeyecek ön-
lemler alınır. 

Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliğine ve TSE standartlarına uyulması zo-
runludur. 

Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu 
parsel sınırı üzerindeki bitişik duvarlarda pencere 
ve kapı açılamaz. 

Asansörlü eşya taşımacılığı için, 3 kattan fazla 
10 kattan az katlı binalarda her bir bağımsız bö-
lümün en az bir balkonunun kapısının eni net 0.90 
metreden düşük olamaz. 

Bağımsız bölümün tuvalet, banyo ve benzeri 
ıslak hacimlerinde mekanik havalandırma yapıl-
madığı takdirde yapılacak havalandırma pencere-
sinin ölçüsü net 0.30 metre x 0.30 metreden az 
olamaz. 

Atriumlu, galeri boşluklu veya iç bahçeli tasar-
lanan binalarda, bu mekânlara bakan pencere ve-
ya camekânların camlarının kırıldığında dağılma-
yan özellikli olması zorunludur. 

Bodrum katlardaki mekânların gün ışığından 
faydalandırılması ve havalandırılması amacı ile 
yapılan pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına 
karşı tedbirlerin alınmış olması ve bunların zemin 
seviyesinden en az 0.10 metre yukarıdan başla-
ması zorunludur. 

Çatılar 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 40. madde-

sinde çatılar düzenlenmiştir. 
Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mi-

mari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihti-
yacına uygun olması şarttır. 

Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile 
yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate 
alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı 
eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kay-
dıyla çatı örtüsü olarak fotovoltaik paneller de 
kullanılabilir. 

Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar 
parapet üzerine oturtulamaz. 

Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek 
kaydıyla; ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda 
bloğu ile müşterek kırma, iki taraftan da bitişik bi-
nalarda ise ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı 
kurulacağı varsayılarak belirlenir. 

Merdiven evleri, ışıklıklar, hava bacaları, alın 
ve kalkan duvarları dördüncü fıkraya göre belirle-
nen çatı örtüsü düzlemlerini en fazla 0.60 metre 
aşabilir. Ayrıca zorunlu olan tesisatla ilgili hacim-
lerin, güneş enerjili su ısıtıcılarının ve çatı pence-
relerinin çatı örtüsünü aşmasına ilgili idarece tek-
nik gereklere göre uygun görülecek ölçü ve şekil-
de izin verilebilir. Asansörlü binalarda TSE stan-
dartlarına göre projelendirilecek asansör kuleleri-
nin ve bu bölümlerle birlikte düzenlenen merdi-
ven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin, çatı 
örtüsünü aşmasına da izin verilir. 

Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. 
Teras çatının kullanıma açık olması durumunda 
1.10 metre yüksekliğinde parapet veya korkuluk 
yapılması zorunludur. 

Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu 
kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, iklim-
lendirme ve kaskat sistemleri de içerebilen tesisat 
odası ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı 
piyesler yapılabilir. 

Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içeri-
sinde kalmak ve fonksiyonunu sağlamak şartıyla 
asgari yükseklik şartı aranmaz. Ancak, üst kat ta-
van döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan ha-
cimler, uygulama imar planında aksine bir hüküm 
yoksa ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bö-
lünemezler. 

Yangın güvenliğine ilişkin tedbirler alınmak 
şartıyla ve konutlar hariç olmak üzere binaların 
çatı araları; sergi salonu, toplantı salonu, yemek-
hane, spor salonu gibi fonksiyonlarda ortak alan 
olarak kullanılabilir. 

Tescilli yapılar, anıtlar ve kamu yararlı yapılar 
ile dini yapıların çatı örtüleri ve bunların yapılacak 
ya da tamir ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıt-
lara tabi değildir. 

Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çev-
renin özelliklerine göre yapılar arasında uyum 
sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile 
dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malze-
mesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ya-
pılmış olan yapılar için de kullanılabilir. 

Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait bir-
den fazla teras olması halinde birbirleri arasında 
en az 3.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. 
Ancak, bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda 
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çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi 
yetkilidir. 

Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile bir-
likte kullanılması amacıyla son kat tavan döşemesi 
kısmen veya tamamen yapılmayabilir. 

Teras çatılarda çatı bahçesi olarak düzenleme 
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bahçe düzenle-
mesi yapılabilmesi için gerekli olan 0.50 metre 
toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez. 
Ortak alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe 
düzenlemesi yapılması halinde merdiven evi ya-
nında, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, 
tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenlemesinde 
kullanılacak malzemeleri depolamak için merdi-
ven evine bitişik, toplam teras alanının %10’unu 
ve 20 m²’yi geçmeyen ve en fazla 3.00 metre yük-
sekliğinde kapalı mekân oluşturulabilir. Kapalı 
mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla 
yaklaşamaz. Ayrıca rezidans, otel, apart otel gibi 
konaklama tesislerinin teras çatılarında bina cep-
helerine 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, en 
fazla 1.50 metre derinliğinde olmak ve parapet 
kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılabilir. 

Çıkmalar 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 41. madde-

sinde çıkmalarla ilgili düzenlenmeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeye göre;  
Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hu-

dutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cep-
hesinde açık ve kapalı çıkma yapılması mümkün-
dür.  

Ancak: Kapalı çıkmalar; 
Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları 

içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırın-
dan itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde 
yapılabilir. 

Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınır-
larına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 
1.50 metre taşabilir. 

Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırların-
dan daha içeri çekilerek bu fıkranın (a) bendinin 
(1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere 
tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapı-
labilir. 

Açık çıkmalar; 
Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları 

içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırın-
dan itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde 
yapılabilir. 

Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınır-
larına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 
1.50 metre taşabilir. 

Bina tabanı zeminde yapı yaklaşma sınırların-
dan daha içeri çekilerek bu fıkranın (b) bendinin 
(1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki mesafelere 
tecavüz etmemek şartı ile istenilen ölçülerde yapı-
labilir. 

Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 
2.00 metreden fazla yaklaşamaz. 

Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya 
tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en 
yakın şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak zo-
rundadır. Ön bahçe mesafesi 3 metre ve daha az 
olan parsellerde; ön bahçeye yapılacak çıkmalar-
da, yol kotu ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe 
hiçbir yerde 2.40 metreden az olamaz. 

Zemin katta kendi parsel hududu dışına taş-
mayan, hangi katta yapılırsa yapılsın 0.20 metreyi 
geçmeyen, kullanım alanına dâhil edilmeyen mo-
tif çıkmalar yapılabilir. Bahçe içinde yapılacak üstü 
açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina 
cephesinden itibaren genişliği 2.50 metreyi geç-
memek, tretuar dışına taşmamak ve en alçak nok-
tası tretuar kotundan en az 2.50 metre yükseklik-
te yapılacak giriş saçakları çıkma olarak değerlen-
dirilmez. Motif çıkmalar, açık ve kapalı çıkma 
önüne yapılacak ise motif çıkma da dâhil olmak 
üzere çıkma genişliği birinci fıkranın (a) ve (b) 
bentlerinde açıklanan hükümlere göre belirlenir. 

Bina cephelerinde, mimari projesinde cephe 
estetiği ve tasarımı göz önünde bulundurulmak ve 
detay projeleri verilmek, hafif malzemeden ya-
pılmak, parsel sınırına taşmamak ve kapalı mekân 
oluşturmamak kaydıyla 0.50 metreye kadar güneş 
kırıcı yapılması mümkündür. 

Bahçe Duvarları 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. madde-

sinde bahçe duvarları düzenlenmiştir. 
Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesvi-

ye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tara-
fındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi, ge-
risinde ise 2.00 metreyi geçemez. Ayrıca üzerleri-
ne yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık 
yapılabilir. 

Fazla meyilli ve tehlike arz eden yerlerde uy-
gulanacak şekli takdire idare yetkilidir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve 
savunma bakımından gizlilik veya önem arz eden 
bina ve tesisler ile okul, hastane, cezaevi, ibadet 
yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve 
benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin 
bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak 
bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir. 
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Kapıcı Dairesi, Bekçi Odası ve Kontrol Kulü-
beleri 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. madde-
sinde kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübe-
leri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar: 
Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan 

fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya ka-
lorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapıl-
ması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve 
toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan 
parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağım-
sız bölüm sayısının 80’i aşması halinde ikinci bir 
kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının 
bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bö-
lümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı 
dairesi yapılır. 

Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri 
kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız 
bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde bir, 
150’den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi ya-
pılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir 
kapıcı dairesi yapılır. 

Sıra evler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek 
bağımsız bölümlü 1’den fazla müstakil konut bi-
nası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması 
mecburiyeti aranmaz. 

Yapı inşaat alanı 2000 m2’den fazla olan işyeri 
ve büro olarak kullanılan binalarda bekçi odası 
yapılması şarttır. 

Kapıcı daireleri, doğrudan ışık ve hava alabile-
cek şekilde düzenlenir. 

Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda 
düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere 
boşluklarının alt seviyesi su taşkın seviyesinin en 
az 1.50 metre üzerinde olmak zorundadır. 

Kapıcı dairelerinin toprağa dayalı ve iskân edi-
lebilen bodrum katlarda yapılması halinde, otur-
ma odası ve bir yatak odasının dış mekâna açılma-
sı bu mekânların taban döşemesinin üst seviyesi-
nin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü ol-
maması, kapı ve pencere açılmak suretiyle, doğal 
aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması sel, 
taşkın ve su basmasına karşı önlem alınmış olması 
zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü 
duvarlarında kuranglez yapmak suretiyle kapı ve 
pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pence-
re açılabilmesi için pencere denizliğinin tabii ze-
minden veya tesviye edilmiş zeminden en az 0,90 
metre yukarıda konumlanması gerekmektedir. 

Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az 
brüt 50 m2 olmalıdır. Kapıcı dairelerinde, her biri-
si en az 9 m2 ve dar kenarı en az 2.50 metre ol-

mak üzere 2 yatak odası ve 12 m2’den az olma-
mak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m2 mutfak 
ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulunması ge-
rekir. 

Bina dışında düzenlenen kapıcı daireleri en 
fazla brüt 40 m2 olmak zorundadır. Yukarıda be-
lirtilen ölçüleri sağlayacak şekilde 1 yatak odası, 1 
oturma odası, mutfak ve banyo veya duş yeri ve 
tuvalet bulundurulması gerekir. 

Bekçi odası en az 4 m2 büyüklüğünde, doğru-
dan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenir. 
Bekçi odasında en az 1.5 m2’lik bir tuvalet yer alır. 

Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün 
ve yüzölçümü en az 1000 m2 olan parsellerde, is-
tenmesi halinde, trafik emniyeti bakımından teh-
like arz etmemek ve hiçbir şartta parsel sınırını 
aşmamak kaydıyla bahçe mesafeleri içinde kont-
rol kulübesi yapılabilir. 

Kontrol kulübesi 9 m2’yi geçemez. 
Kontrol kulübesinin yüksekliği tabii veya tes-

viye edilmiş zeminden itibaren en fazla 4.00 met-
re olabilir. 

Kontrol kulübesi ile esas bina arasındaki me-
safe 2.00 metreden az olamaz. 

Devletin güvenliği bakımından özellik arz 
eden parsellerde bu fıkrada belirtilen ölçülere 
uyulma şartı aranmaz. 

Fırınlar 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 44. 

maddesindeki fırınlarla ilgili düzenlemeler Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 46. maddesinde farklı 
bir biçimde ifade edilmiştir. 

Bu düzenlemeye göre İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı 
kalmak üzere fırınlar; sanayi, küçük sanayi, orga-
nize sanayi, konut dışı çalışma alanları ile ticaret 
bölgelerinde yapılabilecek, katkılı pide, kebap, si-
mit fırınları ve geleneksel tandır ocakları, zemin 
katı işyeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabi-
lecektir. 

Fırınların tanziminde; 
Mevcut binalarda ekmek fırını hariç fırın ve 

tandır yapılması durumunda, 634 sayılı Kanun hü-
kümlerine uyulacaktır. 

Ekmek fırınları ayrık nizam yapılaşma bölgele-
rinde ve müstakil olarak yapılacaktır. 

Projesinde sınıfı belirtilmek zorundadır. 
Duvar ve döşemelerinde ısı ve ses yalıtımı uy-

gulanır. Binanın taşıyıcı sisteminin ve fırınla ilgisi 
olmayan diğer bağımsız bölümlerin ısı değişimin-
den olumsuz etkilenmemesi için proje müellifle-
rince veya bu konunun uzmanı teknik elemanlar-
ca hazırlanan rapora göre gerekli tedbir alınır. 
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Mekanik tesisat projelerinde, kanalizasyon 
bağlantısına, her türlü böcek ve kemirgen girişini 
önlemek için çekvalf konulur. 

Baca ölçülerinin hesaplanması, bacaların bina 
iç duvarlarında tesis edilmesi ve filtre takılması 
şartı aranır. 

Trafik açısından ilgili birimin görüşünün alın-
ması gerekir. 

Tesisin ihtiyacı olan otopark kendi parselinde 
karşılanır. 

TSE standartlarına uyulur. 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-

netmelik hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alı-
nır. 

İkinci fıkra hükümlerine uyulmaması duru-
munda ruhsat düzenlenemez. 

Fırınlarla ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte üst hukuk norm-
larına aykırı bazı hükümler yer aldığı gibi kendi 
hükümleri arasında da çelişkili düzenlemeler bu-
lunmaktadır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
fırınları düzenleyen 46. maddesinde de çelişkili 
düzenlemeler yer almıştır. Bu durum nedeniyle, 
fırınlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzen-
lenmesi sırasında belediyelerimiz, taşınmaz sahip-
leri ve fırın işletmecileri değişik sıkıntılarla karşı-
laşmaktadır. Bu konuyu Yerel Yönetim ve Denetim 
Dergisinin Mayıs 2016 sayısında "Fırınlara İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi" adlı makale-
de ele aldığımız için burada ayrıntılı olarak deği-
nilmemiştir. 

Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 47. madde-

si hükmüne göre; 
Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: 
Taban döşemesi üzerinden tavan alana kadar 

olan yüksekliğinin 3.50 metreden, uzunluğunun 
30.00 metreden az olmaması, 

Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 
giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar havalandırma ba-
cası veya tertibatını haiz bulunması, pasaj giriş ve 
çıkışlarının erişilebilir olması, 

Birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat 
arasında bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun 
merdiven olması ve erişilebilirlik standartlarına 
uygun düzenlemelerin yapılması, 

Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar 
için kullanılan binalar içerisinde bulunmaları ha-
linde, diğer esas giriş merdiven, asansör ve geçit 
gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj 
dışında ve müstakil olarak düzenlenmesi gerek-
mektedir. 

Kapasiteye bağlı olarak ilgili idaresince uygun 
görülen büyüklük ve miktarda çocuk oyun alanı, 
bay ve bayan tuvaletler, bebek bakım alanları, ilk 
yardım alanı ve çarşı bütününde 30 m2’den küçük 
olmamak üzere ihtiyacı karşılayacak büyüklükte 
mescit ayrılması gerekir. 

Alışveriş merkezlerinde; 26/2/2016 tarihli ve 
29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş 
Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uyulur. 

Tuvaletler 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 48. madde-

sinde tuvaletler düzenlenmiştir. 
Yarısı kadınlar, yarısı erkekler için olmak üze-

re; iş hanı, büro, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj ve 
mağaza gibi binalar ile otel ve benzerleri binalar-
da her 25 kişi için, en az birer adet, resmî binalar 
ile sinema, tiyatro gibi umumî binalarda ise her 50 
kişi için en az birer adet tuvalet yapılması zorun-
ludur. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlan-
masına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 
erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve eri-
şilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılması ge-
rekmektedir. 

İbadet yerleri, şehirlerarası yollarda yer alan 
dinlenme tesisleri, meydan ve park gibi yerlerde 
yapılacak umumî tuvaletlerin en az yarısının, diğer 
yapılarda ise en az üçte birinin alaturka tuvalet 
taşlı olması sağlanmalıdır. 

Tuvaletlerde yeterli sayıda pisuar ve lavabo 
bulundurulur. Resmi binalar, işyeri, büro, fabrika 
gibi yerlerde çalışan sayısı, mağaza, alışveriş mer-
kezi, çarşı, pasaj gibi yerlerde tahmini müşteri sa-
yısı, lokanta, sinema, tiyatro gibi yerlerde oturma 
sayısı, otel ve benzeri konaklama tesislerinde ya-
tak sayısı ve bu hesaplamalara dâhil olarak ziya-
retçi sayıları ve diğer farklı özellikler dikkate alına-
rak yeterli tuvalet ayrılmalıdır. 

Birden fazla kullanımı haiz binalarda her kul-
lanım için bu maddedeki kriterlere göre ayrı ayrı 
değerlendirme yapılmalıdır. Uluslararası kurallara 
tabi yapılarda bu Yönetmelikte belirtilenden az 
olmamak kaydıyla uluslararası kuralların gerektir-
diği sayıda tuvalet yapılması zorunludur. 

Umumî binalarda çalışan, müşteri ve ziyaretçi 
gibi tüm kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla kapasite hesabına göre belirlenen bü-
yüklük ve sayıda erişilebilirlik standardına uygun 
engelli tuvaleti yapılması gerekmektedir. 

Bodrumlar 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 51. madde-

sinde bodrumlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemelere göre; 
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Katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum 
veya zemin katlarında veya teknik olarak bodrum 
kat tesis edilememesi durumunda yüksekliği 2.20 
metreyi geçmemek üzere bahçelerinde; ortak 
alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etme-
mek kaydıyla her bağımsız bölüm için en az 5 m2, 
en fazla 10 m2 odunluk, kömürlük veya depolama 
yeri ayrılması zorunludur. 

Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde ka-
lan fazla meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçe-
siz binalarda, yol cephesinde bodrum girişi yapı-
lamaz. 

Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan ko-
nutlarda oturma odası ve bir yatak odasının; ta-
ban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye 
edilmiş zemine gömülü olmaması, doğal aydın-
latma ve havalandırmasının pencere açılmak su-
retiyle sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına 
karşı tedbirlerin alınmış olması zorunludur. Bu 
bağımsız bölümlerin kısmen veya tamamen tabii 
ve tesviye edilmiş zemin altında kalan duvarların-
da pencere açılamaz. 

Ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla 
kullanılan bodrum katlarında döşemenin zemine 
gömülü olmama şartı aranmaz. Bu tür binalarda 
suni havalandırmanın sağlanması ile engellilerin 
dolaşımına olanak sağlayan erişilebilirlik standart-
larına uygun rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi 
önlemler alınması gerekir. 

Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare 
meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol gü-
zergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçla-
rını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. 
Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlan-
tılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak 
alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. 
Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yo-
la cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yo-
la cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kulla-
nımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin 
üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağ-
lanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapı-
lamaz. 

Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etki-
lere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması zorunludur. 

Bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edi-
lemez. Kuranglezlerden giriş çıkış yapılamaz. An-
cak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerin-
den kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilir. Kuranglez-
lerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirle-
rin alınmış olması zorunludur. 

Arazi eğiminden faydalanmak amacıyla veya 
mimari nedenlerle, binalar bloğunun, bir binanın 

veya bağımsız bir dairenin; belirlenen bina yük-
sekliğini aşmamak, belirli piyesler için tespit olu-
nan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeli-
ğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartı ile çe-
şitli katlarda ve/veya farklı taban ve/veya tavan 
seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca, 
zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üze-
rinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer 
alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve pi-
yes derinliğinin yarısını aşmayan bir kısım alanları, 
zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilir. 

 
 


