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YENİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN 
YAPILAŞMAYLA İLGİLİ  

HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Metin BİROL* 

02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olan, yayınlandığı tarihten günümüze kadar 17 de-
fa değişiklik yapılan ve en son 08.12.2016 tarih ve 
29912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik-
lerle uygulanmakta olan Planlı Alanlar Tip İmar Yö-
netmeliği, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetme-
liğinin 70 inci maddesi ile 01.10.2017 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmış ve bu tarihten iti-
baren yeni yönetmelik hükümleri uygulamaya ko-
nulmuş bulunmaktadır. Yeni Yönetmelik; plan, fen, 
sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı 
ve yapılaşma ile projelendirme ve denetime ilişkin 
usul ve esaslara yönelik köklü değişiklikler içermek-
tedir. Yönetmeliğin 9 - 26 ncı maddelerini kapsayan 
dördüncü bölümü, yapılaşmaya ilişkin hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu yazıda, yeni yönetmeliğin ya-
pılaşma şartlarına ilişkin hükümleri değerlendiril-
meye çalışılacaktır.  

Binaların kat adedinin (Yüksekliğinin) belir-
lenmesine ilişkin esaslar 

Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki mevcut uygulama imar planlarında kat 
adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş par-
sellerde, yeni yönetmelik hükümleri ile kat adedi 
binanın önünden geçen yolun genişliğine göre tes-
pit edileceği ve binaların en fazla kaç katlı olacağı-
na yönelik düzenleme getirilmiştir.  

Öte yandan; Yeni yapılacak binalarda uygula-
ma imar planında veya planda olmaması halinde 
Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina yük-
sekliği aşılamayacaktır. Ayrıca, hiçbir koşulda hava 
mânia kriterleri de aşılamayacaktır. Planda veya 
planda belirtilmemişse Yönetmelikte belirtilen kat 
adedinin, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle art-
tırılması da mümkün olmayacak ve bu suretle yapı 
yoğunluğu artırılamayacaktır.  

                                                           

* İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü 

Yeni Yönetmelik ile konutlarda daha önce 3.50 
metre olan kat yüksekliği 3.60 metreye, ticaret 
alanlarında 3.80 olan, kat yüksekliği de 4 metreye 
çıkarılmıştır. Dolayısıyla, belirtilen yükseklikler azal-
tılarak bina kat sayısının arttırılması mümkün ol-
mayacaktır. Örneğin; kat yüksekliği 3.60 metre 
olan 10 katlı bir bina, kat yüksekliği 3.50 metreye 
düşürülerek 11 katta çıkarılamayacaktır.  

Eski yönetmelikte kat adedi, yapının kullanım 
özelliği dikkate alınmaksızın belirlenmiş ve imar 
planına göre iskân hudutları dışında kalan veya 
iskân hudutları içinde bulunup da yapı yapılması 
men edilen veya başka maksada tahsis olunan yer-
lerde kat yüksekliği ile ilgili hükmün uygulanmaya-
cağı belirtilmiş iken; yeni yönetmelikte yapının kul-
lanım özelliği esas alınarak konut ve ticaret alanları 
ile sanayi bölgelerine göre kat adedi iki grupta be-
lirlenmiştir. Bu düzenleme ile kat sınırlaması olma-
yan bölgelerde gökdelen yapımının önüne geçilmiş 
olmaktadır.  

Eski yönetmeliğe göre, 10 metre ve daha geniş 
yollarda 3 metreden fazla ön bahçe mesafesi bulu-
nan parsellerde fazladan her 2 metrelik ön bahçe 
mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapılabiliyor-
du, ancak bu uygulamaya yeni yönetmelikte yer 
verilmemiştir. Uygulama imar planlarında kat adet-
leri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parseller-
de, 50 metre ve üzeri yollarda bodrum hariç 18 
olan kat adedi yeni yönetmelikte 14’e düşürülmüş-
tür.  

Yol genişlikleri; parselin ön cephesinde yer alan 
yolun planda belirtilen genişliği veya planda belir-
tilmemiş ise ön bahçe, yeşil alan, refüj, meydan, 
otopark, demiryolu, su kanalı gibi unsurları içerme-
yen yolun genişliği esas alınacaktır. 

Kat adetleri; binanın kot aldığı noktaya göre 
hesaplanacak, ancak artan kat yüksekliğinden fay-
dalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde 
bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamayacaktır. 
İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin 
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veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya 
neye tekabül ettiklerinin tespitinde bu esaslar ile 
binanın kot aldığı noktaya en fazla 1.2 metre ek-
lenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate 
alınacaktır. Eski yönetmelikte bu mesafe 1 metre 
olarak uygulanmakta idi. 

Su basman kotu 0.00 ile +1.20 kotu arasında 
bu iki değer de dahil seçilebilecektir. Daha önce 1 
metreye kadar su basman verilebiliyordu. Ve mi-
nimum 50 cm su basman verilebiliyordu. 

Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar 
Kot: “Temel ile zemin arasındaki yükseklik” 

demektir. Eski Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği-
ne göre; yoldan kotlandırma, tabii zeminden kot-
landırma ve köşe başı parsellerde kotlandırma ol-
mak üzere 3 şekilde kotlandırma yapılabilirken, ye-
ni yönetmelik ile bu kotlandırmalara ilave olarak iki 
yola bakan ara parsellerde kotlandırma türü de ek-
lenmiş ve 4 şekilde kotlandırma usulü belirlenmiş-
tir.   

Yönetmeliğin Genel İlkeler başlığını taşıyan 5 
inci maddenin 26 ncı fıkrası ile; yol kotundan düşük 
olan arazilerde kademelendirme esası getirilmiştir. 
Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak 
amacıyla kot alınan nokta tespit edilemeyecek, kot 
alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşıl-
maması ve sokak siluetinin korunması esas olacak-
tır. Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin 
zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden 
daha düşük olan binaların kademelendirilmesi yö-
netmeliği 11 inci maddesine göre yapılacaktır.  

Bu sayede eğimli arazilerde yol cephesinden 4-
5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 
katı açığa çıkan ve silüeti olumsuz etkileyen yapıla-
rın önlenmesi amaçlanmıştır.  

İmar planlarında aksine bir hüküm bulunma-
ması halinde yoldan kotlandırma esas olacak ve kot 
alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alı-
nacaktır. Bir parselde birden fazla bina yapılması 
durumunda, arazi yapısına ve yollara uyumlu kot-
landırma yapmak için, ilgili idarenin imar birimince 
onaylanacak vaziyet planına göre her bina için 
kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kot-
landırma yapılacaktır.  Viyadük, köprü gibi parsele 
giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve 
parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot ve-
rilmeyecektir. Tabii zeminden kotlandırma ile ka-
demelendirme işlemlerinde ise, ada bazında değer-
lendirme yapılacaktır.  

Yoldan kotlandırma: Bu sistemde, binaların 
cephe aldığı yolun en yüksek tretuvar seviyesin-
den itibaren kotlandırma yapılır.  Yola bakan cep-
heden kot verilirken tretuvar seviyesi en üst yer-
den esas alınır. Ayrıca yola göre kot verme işlemi 
yapılırken yol inşaatının tamamen bitmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda kırmızı kot uygulamasının 
da yapılmaya başlanmış olması gerekmektedir. 
Yol inşaatı bitirilmese de yine de tretuvar seviye-
leri belirlenecek ve projeler buna göre yapılacak-
tır. Bunun için de 10 iş günü süre tanınmaktadır. 
Ayrıca kademe işlemleri 4.50 metreden az olma-
mak zorundadır. Bu daha önce 6 metreydi. Eğer 
bu hususa uyulmaz ise bir önceki kademeye uy-
mak gerekmektedir. Ayrıca her kademedeki bina 
yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini 
geçemez. Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan 
düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının en 
düşük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot 
farkı olması durumunda bina derinliği boyunca 
beşinci ve altıncı fıkralardaki kademelendirme 
esaslarına göre kademelendirilir. İkili blok yapıla-
cak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği 
noktadaki kaldırım üst kotundan yapılır.  % 20’den 
fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam 
uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 
12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina 
kotları, bina köşe hizalarındaki en yüksek yol ko-
tundan verilir. 

Tabii Zeminden Kotlandırma: Tabii zemin, 
Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir. 
Bu kontlandırma arazinin meyilli olması duru-
munda kullanılır. Parselin tabii zemini yoldan yük-
sek ve ön bahçe mesafesi 10.00 metre veya daha 
fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve 
ön bahçe mesafesi 12.00 metre(eski yönetmelikte 
15 metre) veya daha fazla ise tabii zeminden kot 
verilir.  Bina köşe kotlarının aritmetik ortalaması-
nın yola göre 3.00 metreden yüksek olması duru-
munda, tabii zemin kotu, ilgili idarenin imar biri-
mince yapı adasının tamamının bu madde hüküm-
leri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir. Bir 
yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, 
üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan 
parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının arit-
metik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola 
nazaran 3.00 metreden yüksek olan parsellerde, 
tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı 
adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hüküm-
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leri çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare en-
cümenince kabulü ile yapılır. Tabii zeminden kot-
landırmada, ± 0.00 kotu binanın köşe kotlarının 
aritmetik ortalaması alınarak bulunur. 

Köşebaşı Parsellerde Kotlandırma: Yolların 
ayrı genişliklerde olması durumunda kullanılır. 
Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına gö-
re kot verilir. Bu binalarda Yönetmeliğin 11 inci 
maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki esasla-
ra göre cepheleri ve derinlikleri boyunca kademe-
lendirme yapılarak düşük kottaki yol için belirle-
nen bina yüksekliklerine uyulur. 

İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma: 
Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot farkı bu-
lunması halinde kullanılır.  Kot farkı: 2 kot arasın-
daki farktır. Düşük kottaki yol ve yüksek kottaki yo-
lun siluetleri açısından ilgili idaresince değerlendiri-
lerek kotlandırma yapılır. Bu binalarda Yönetmeli-
ğin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraların-
daki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca 
kademelendirme yapılır. 

Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar 
Yönetmeliğin 16, 17 ve 18 inci maddelerinde 

ön, arka ve yan bahçelerin tesviyesiyle ilgili düzen-
lemelere yer verilmiştir.  

Yönetmelik hükümlerine göre; tabii zemin ve-
ya tabii zemin kotuna göre düzenlenmiş tesviye 
zemin hiçbir şekilde bağımsız bölüm oluşturmak 
maksadıyla hafredilemeyecektir. Ön, yan ve arka 
bahçeler ile kademelerin, birbiri ile veya yol ile 
bağlantısını sağlayacak merdiven veya rampa dü-
zenlenecek, bahçe tesviyelerinde oluşacak kade-
melerde çevre binaların, parseldeki binanın ve 
bahçelerdeki yaşam alanlarının güvenliğini sağla-
yacak şekilde, teraslama, istinat duvarı ve benzeri 
uygulamalar mühendislik esaslarına göre proje-
lendirilerek yapılacaktır. Bahçe tesviyelerinde en-
gelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun dü-
zenlemelerin yapılması zorunludur. Bahçe girişin-
den bina girişine kadarki güzergâhta yer alan 
eğimlerin %5’ten fazla olması durumunda öncelik-
le Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan öl-
çü ve özelliklerde rampa düzenlenecek, rampa 
yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, erişi-
lebilirlik mevzuat ve standartlarına uygun diğer 
tedbirler alınacaktır. Parselde birden fazla bina 
yapılması halinde, arazi tanzim şekli; plan notları 
ve bu maddedeki tesviyelerle ilgili hükümler doğ-

rultusunda ilgili idare imar birimince tespit edile-
cektir.  

Merkezi iş alanı, sanayi bölgesi, park alanı, 
konut alanı, ticaret alanı gibi farklı fonksiyonlara 
sahip alanlarda yapılaşma kural ve esasları  

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde; merkezi iş 
alanı, sanayi bölgesi: park alanları, piknik ve eğlen-
ce (rekreasyon) alanları, spor ve oyun alanları, 
stadyum, konut alanı, ticaret alanı, Ticaret+Konut, 
Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut gibi karma 
kullanım alanları, sosyal mekânlar ve ibadet yeri 
gibi farklı fonksiyonlara sahip alanlarla ilgili tanım-
lama yapılarak bu alanlarda, eski yönetmeliğe na-
zaran yapılaşma şartlarıyla ilgili daha ayrıntılı hü-
kümlere yer verilmiştir.  

Madde hükmünde belirtilen alanlarda yapıla-
cak olan bazı yapılarla ilgili yapılaşma şartları aşa-
ğıda özet halinde değerlendirilmiştir.  

 Merkezi iş alanı: İmar planlarında yöne-
tim, turizm, sosyal, kültürel ve ticari amaçlı yapılar 
ile sosyal altyapı alanları için ayrılmış bölgeyi ifade 
etmekte olup bu alanlara, yönetimle ilgili idari te-
sis alanları, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka 
gibi ticaret ve finans tesis alanları, turizm tesis 
alanları, sosyal kültürel tesis alanları, ibadet yerle-
ri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları ka-
muya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri 
alanları, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı 
tesis alanları ile bu alanlara hizmet verecek ben-
zeri alanlar yapılabilecek ve plan kararı ile rezi-
dans alanı ayrılabilecektir.  

  Sanayi bölgesi: İmar planlarında her tür-
lü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlar olup, bu 
alanlarda sanayi bölgesine hizmet verecek diğer 
yapı ve tesisler de yapılabilecektir.  

  Park Alanları: Eski yönetmelikte parklar; 
“İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç doku-
su dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edil-
miş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlan-
dırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte top-
rak örtüsü olması ve standartları sağlaması kay-
dıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, 
umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı 
kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp 
takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay 
bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, gü-
venlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi 
durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte 
yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihti-
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yaçlarının karşılandığı alanlardır.” şeklinde tanım-
lama yapılıp yapılaşma şartları belirtilmiş iken; 

Yeni Yönetmeliğe göre park alanlarında encü-
men kararı ile; 

 Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun 
alanı, genel tuvalet, pergola, kameriye, 

 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya 
hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 
1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil 
taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 
m2’yi geçmemek kaydıyla çay bahçesi, büfe, muh-
tarlık, güvenlik kulübesi ile oyun alanlarına en az 
10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri 
ile kapatılmak koşuluyla trafo, 

 Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin al-
tında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE stan-
dartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak ör-
tüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark, 

 10.000 m2 üzerindeki parklarda, açık alan-
ları dâhil taban alanları, (2) numaralı alt bentte 
belirtilenler de dâhil toplamda %3’ü geçmemek 
üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan mescit ile 
trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambu-
lans istasyonu, 

yapılabilecektir.  
 Yine encümen kararı alınmak suretiyle 

piknik ve eğlence (rekreasyon) alanlarında; 
 Bodrum katlar dâhil yapı inşaat alanı top-

lamda %5’i, her biri için muvakkat yapı ölçülerini 
aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta, kah-
vehane, çay bahçesi, büfe, 

 Açık otopark ile tabii veya tesviye edilmiş 
toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma 
için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlik-
te toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı 
otopark, 

 Güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, 
gokart ve benzeri spor alanları ve çocuk oyun 
parkları, 

 Tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, man-
gal, piknik masası, 

yer alabilecektir.  
Eski yönetmeliğe göre, bu alanda yapılacak ya-

pıların emsali (0,05) i, kat adedi 2’yi, asma katlı ya-
pılarda (9.30) metreyi, asma katsız yapılarda (8,30) 
metreyi geçemez hükmü yer almakta idi.  

Yeni yönetmeliğin ilgili maddesinde, piknik ve 
eğlence (rekreasyon) alanlarında yapılabilecek ya-
pılar tek tek sayılmış, eski yönetmelikte piknik ve 

eğlence yerinde gazino yapılabilirken, yeni yönet-
melikte bu yapı türüne yer verilmemiştir. Öte yan-
dan yeni yönetmelik ile piknik ve eğlence (rekreas-
yon) alanlarında, tuvalet, çeşme, pergola, kameri-
ye, mangal ve piknik masası yapılabileceği hükmü 
getirilmiştir.  

  Eski yönetmelikte spor ve oyun alanların-
da yapılacak ticari ünitelerle ilgili bir sınırlama yer 
almamış iken, yeni yönetmelik ile bu alanlarda 
yapılacak ticari alanlara sınırlama getirilmiştir. 
Buna göre; kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu 
edilmeksizin ve ticari ünitelerin toplam alanı, spor 
tesisi alanının % 20’sini geçmemek koşuluyla se-
yirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokan-
ta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 
ticari üniteler yapılabilecektir.  

Yine stadyumlarda da spora ve sporculara iliş-
kin tesislerin yanı sıra, kat irtifakı ve kat mülkiyeti-
ne konu edilmeksizin, mescit, açık ve kapalı oto-
park ile spor tesisi alanının %20’sini geçmemek ko-
şuluyla idari, sosyal ve kültürel tesisler, çok amaçlı 
salon, lokanta, pastane, çayhane, alışveriş birimle-
ri, büfe ve benzeri üniteler yapılabilecektir.  

  Konut alanı: Yeni yönetmelikte konut 
alanı: “İmar planlarında konut kullanımına yönelik 
olarak planlanan ve ayrıca 19 uncu maddede be-
lirtilen fonksiyonların da yer alabildiği alanlar” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu alanlarda;  

Yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği ilgili ida-
renin meclis kararı ile belirlenmesi şartıyla, konut 
alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol 
seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının 
yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın bi-
rinci katında veya bodrum katlarında zemin katta 
yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın 
ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirile-
cek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak 
kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve 
imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik 
taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve 
kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca 
aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık 
hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile 
sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz 
merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psiko-
teknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı 
tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik 
hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işit-
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me cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez mer-
kezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler 
verilebilecektir.  

Yine, yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği ilgili 
idarenin meclis kararı ile belirlenmesi şartıyla, ko-
nut kullanımına ayrılan parsellerde ilgili kamu ku-
rumunun belirlediği standartları sağlamak ve uy-
gun görüşü alınmak ve ayrıca getirilecek kullanıma 
ilişkin otopark ihtiyacı karşılanmak kaydıyla müsta-
kil olarak; yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, kreş, 
ticari katlı otopark binaları ile gelişme alanları hari-
cinde özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve yapıla-
bilecek, ancak konut alanlarında (1) numaralı alt 
bentte belirtilenler haricinde özel sağlık tesisi yapı-
labilmesi için uygulama imar planında bu amaçla 
değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması 
gerekecektir.  

İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen 
yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaş-
maya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına 
karar vermeye ilgili idare yetkili olacaktır.  

 Ticaret alanı: İmar planlarında ticaret kul-
lanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Bu 
alanlara Yönetmeliğin 19 uncu maddede belirtilen 
yapıların yapılması mümkün olacaktır. 

 Yeni Yönetmelikte tek başına konut olarak 
kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizm, konut 
kullanımlarından konut hariç sadece birinin veya 
ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı alanlar 
karma kullanım alanları olarak tanımlanmış olup, 
bu alanlarda;  plandaki kullanım kararına bağlı 
olarak konut veya turizm tesisi yapılması halinde 
yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların 
ticaret veya hizmetler sektörünün kullanımında 
olması ve konut veya turizm tesisi için ayrı bina 
girişi ve merdiveni bulunması şartı aranacaktır. 
Her bir kullanım için bağımsız giriş çıkış ve merdi-
ven düzenlenmesi, kullanım oranlarının ve sosyal 
ve teknik altyapı alanlarının imar planlarıyla tayin 
edilmesi esas olacaktır. İmar planında bu oran be-
lirlenmemiş ise, konut kullanımı emsale konu ala-
nın % 20’sini aşamayacaktır. Ayrıca, bu alanlarda, 
plan kararı gerekmeden gerçek ve tüzel kişilere 
veya kamuya ait; yurt, kurs, ticari katlı otopark, 
sosyal ve kültürel tesisler yapılması mümkün ola-
caktır.  

 Sosyal mekanlar: Bu mekanlarda kullanı-
cıların, çalışanların veya müşterilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla mescit, bebek emzirme ye-

ri, çocuk bakım ve oyun alanı, yetmiş beşten fazla 
bağımsız bölümü bulunan konut parsellerinde 
mescit ve çocuk oyun alanı, milli park, tabiat par-
kı, bölge parkı, mesire alanı, piknik alanı, açık spor 
alanları gibi yerlerde ise mescit, bebek emzirme 
yeri ve kullanıcı sayısına göre umumi tuvalet için 
gerekli mekan ayrılacak ve bu mekânların tamam-
layıcısı olan; abdest alma mekânları ile diğer ge-
rekli mekânların, kolay ve erişilebilir bir yerde bu 
mekânlarla birlikte yer alması zorunlu olacaktır.  

 İbadet yeri: İbadet etmek ve dini hizmet-
lerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı 
tesisler ile bu tesislerin külliyesinin, dinî tesisin mi-
marisiyle uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise ait; 
lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, taziye 
yeri, yurt ve kurs yapısı, gasilhane, şadırvan ve tuva-
let gibi müştemilatların, açık veya zemin altında ka-
palı otoparkın da yapılabildiği alanlardır.  

Bu alanlara, cami/mescit vasfı ve görünüşünün 
önüne geçmemek, gürültü ve kirlilik oluşturma-
mak, imalâthane niteliğinde olmamak, gayrı sıhhi 
özellik taşımamak ve giriş-çıkışları ibadet yerinin 
girişlerinden ayrı olmak kaydıyla Diyanet İşleri Baş-
kanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre dini te-
sise hizmet veren ticari mekânlar yapılabilecek ve 
bu mekânların, arazinin durumuna göre en fazla bir 
cephesinin açığa çıkması ve dini tesisin taban ala-
nını geçmemesi esas olacaktır.  

 Uygulama imar planında aksine bir hüküm 
yoksa Yönetmelikte belirtilen bahçe mesafeleri ve 
diğer hükümlere uyulması kaydı ile bir parsele, 
birden fazla bina yapılabilecek ve binalar arası 
mesafe her binanın yüksekliğine göre yaklaşma 
mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak sure-
tiyle bulunacaktır.  

 Planla veya Yönetmelikle belirlenen kat 
adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bah-
çe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun 
görmesi, yönetmelikte belirtilen koşullar sağlan-
maksızın ilave kat yapılamayacağının ilgilisine teb-
liğ edilmesi kaydıyla daha az katlı binalar da yapı-
labilecektir.  

Taban alanı ile ilgili esaslar 
Yönetmelik hükümlerine göre taban alanı; 

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapı-
ların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerin-
de kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal et-
memek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı 
alanı, Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının 
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imar parseli alanına oranını ifade etmektedir. Ta-
ban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya 
tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bod-
rum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değer-
lendirilerek hesaplanacaktır.  

Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli 
alanı üzerinden yapılır. İmar parsellerinin değişikli-
ğe konu olup da kamuya terk edilmesi gereken 
alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz 
terkine ilişkin imar planında hüküm olması halin-
de taban alanı ve emsal hesabı, imar planında be-
lirtilen hükümlere göre yapılabilir. 

 Uygulama imar planında belirlenmemiş-
se Yönetmelikle tanımlanan TAKS’a ve bahçe me-
safelerine göre belirlenen taban alanının küçük 
olanı uygulanacaktır. 

Taban alanına dâhil edilmeyecek kullanımlar, 
Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 8 inci fıkrasında 
10 bent halinde sıralanmıştır.  

Eski yönetmelikte, ayrık veya blok nizam olan 
yerlerde, imar planında açıkça belirlenmemiş ise 
taban alanı katsayısı %40’ı geçemez denilmiş iken; 
yeni yönetmelikte, ayrık veya blok nizam olan yer-
lerde, uygulama imar planında açıkça belirlenme-
miş ise TAKS %40’ı geçemeyeceği, ancak çekme 
mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsel-
lerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesa-
felerine göre uygulama yapılabileceği hükme bağ-
lanmıştır. 

Buna göre; ayrık veya blok nizam olan yerler-
de, imar planında açıkça belirlenmemiş ise, eski 
yönetmeliğe göre, yapının oturacağı alan, parselin 
yüzde 40’ını geçemiyordu. Yeni yönetmelikte ise, 
emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, 
çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla yüzde 40 
olan taban alanı sınırı yüzde 60’a kadar çıkarılabile-
cektir. Bu şekilde yeni yönetmelik yatay mimariyi 
teşvik etmektedir.  

Örneğin; “Emsal Kat Sayısı E=2 ve Taban Alanı 
Kat Sayısı TAKS yüzde 40 olan bir arsada, yeni yö-
netmeliğe göre, komşu mesafeleri çekildikten son-
ra kalan alana bina yapılabilecektir. Yol cephesi 40 
metre, derinliği 50 metre olan 2000 metrekarelik 
arsada normal şartlarda yüzde 40 TAKS ile taban 
oturumu 800 metrekare olması gerekirken, yeni 
yönetmeliğe göre yoldan 5 metre komşulardan 3 
metre çekilmek sureti ile taban alanı eni (40-
2×3)=34 metre, derinliği (50-(5+3))=42 metre ol-
mak üzere 1428 metrekarelik bir alan taban alanı 

olacaktır. Daha öncesinde emsal 2 olan bir yerde 
2000×2=4000 metrekare inşaat hakkı olan ve 
4000/800=5 kat yapılabilen arsada, Yeni yönetme-
lik hükmünden dolayı 4000/1428=2,80 yani 3 katlı 
bina yapılabilecektir.  

Katlar Alanı İle İlgili Esaslar 
Yönetmelik hükümlerine göre Katlar Alanı: 

Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve 
açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün kat-
ların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktık-
tan sonraki alanlar toplamını, Katlar alanı katsayısı 
(KAKS) (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanla-
rının toplamının imar parseli alanına oranını ifade 
etmektedir.  

Kat alanı kat sayısı (KAKS) yani “emsal” ile ilgili 
‘Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanı-
na oranından elde edilen sayıdır” tanımının yer 
aldığı yönetmelikle, alanların farklı amaçlarla kul-
lanımının engellenmesi için emsal dışında kalan 
mekanlara, optimum büyüklük sınırı getirilmekte-
dir.  

Yönetmeliğin 5 inci maddenin sekizinci fıkra-
sında belirtilen esaslar dâhilinde katlar alanı hesa-
bına dâhil edilmeyen kullanımlar Yönetmeliğin 22 
inci maddesinde tek tek sayılarak konuya netlik ka-
zandırılmıştır.  

Konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi 
oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye, dinlenmeye veya 
ibadet etmeye ayrılan alanlar kullanılabilen alanlar 
olarak değerlendirilecektir.  

Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje 
değişikliği ile imar planındaki veya Yönetmelikle 
belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal he-
sabına konu alan haline getirilemeyecek, ayrıca 
müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemeye-
cek ve kat mülkiyeti tesis edilemeyecektir. 

Uygulama imar planında emsal verilmeyen 
parsellerde katlar alanı, planla veya Yönetmelikle 
belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin 
çarpılmasıyla hesaplanacaktır. 

Yönetmeliğin 22 nci maddesiyle veya ilgili ida-
relerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal 
harici tüm alanların toplamı %30 ile sınırlandırıl-
mıştır. Böylece, parsele verilen inşaat hakkının sui-
istimal edilmesi suretiyle verilen hakkın çok üze-
rinde uygulama yapılabilmesi yolu kapatılmıştır.  

Parklar ve eğlence alanlarına ilk kez emsal ve-
rilip, bu alanlarda yapılaşmanın nasıl olacağına 
netlik getirilmektedir.  
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Emsale hesabına dahil edilmeyen bazı önemli 
alanlarla ilgili bilgi vermek gerekirse;    

Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki 
çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri, sökü-
lür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar 
dâhil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar, kat 
bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlık-
ları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, tek bağım-
sız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat 
holleri ve asansör önü sahanlıkları, Bütün cepheleri 
tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile 
kısmen açıkta kalan, bodrum katlarında yer alan; 
tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan, bir ba-
ğımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan, ti-
cari amaç içermeyen, yapı yaklaşma sınırı içinde 
kalan ve 1000 m²’yi ve toplamda katlar alanının % 
5’ini aşmayacak şekilde düzenlenen ortak alan ni-
teliğindeki; jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, 
yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis, spor birimle-
ri ve depolar katlar alanına dâhil edilmeyecektir. 

Keza, su basman kotu altında yapılacak zorunlu 
otopark alanlarının 2 katı kadar otopark alanı, sığı-
nak, ortak depolar gibi alanlar emsal harici sayıl-
maktadır. Ayrıca bunun yanında bütün cepheleri 
gömülü olan tüm otopark alanları da emsal dışı tu-
tulmuştur. 

Yine, ortak alan niteliğindeki mescit ve müşte-
milatların konutlarda 150 m2’si, konut dışı yapılar-
da ise, 300 m2’si emsale dahil edilmeyecektir. 
Mescitler ve müştemilatlara ilişkin daha önceki yö-
netmelikte alan kısıtlaması bulunmuyordu.  

Bahçe Mesafeleri İle İlgili Esaslar 
Eski yönetmelikte olduğu gibi, uygulama imar 

planında aksine bir hüküm bulunmadığı durumlar-
da; ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe me-
safeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe me-
safesinin en az 5.00 metre, yan ve arka bahçe me-
safesinin ise en az 3.00 metre olacağı belirtilmiş, 
yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye 
edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da 
dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerin-
deki her kat için 0.50 metre artırılacağı hükme bağ-
lanmıştır.  

Uygulama imar planında aksine bir açıklama 
getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya 
tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görü-
nen yüksekliği 60.50 metre veya daha fazla ise; ön, 
yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çe-
kilmek durumundadır. 60.50 metre yükseklikten 

sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe me-
safelerine eski yönetmeliğe göre 0,50 metre ilave 
edilirken, yeni yönetmeliğe göre ilave edilecek bu 
mesafe 1.00 metre olarak belirlenmiştir.  

Yine, ana kitle yüksekliği dâhil yapı yüksekliği-
nin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok 
ile parsel sınırı arasındaki mesafenin en az 15.00 
metre olması ve 60.50 metre yükseklikten sonra 
artan her kat için bu mesafeye 1.00 metre ilave 
edileceği, bir parselde birden fazla 60.50 metre 
yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasın-
daki mesafenin ise, 20.00 metre olması gerektiği ve 
60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 met-
re yükseklik için bu mesafeye 1.00 metre ilave edi-
leceği belirtilmiştir.  

Ancak, 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi 
Gazete yayınlanan değişiklik ile 1.00 metre ilave 
edilmesi öngörülen söz konusu mesafeler tekrar 
0.50 metre olarak değiştirilmiştir.   

Yeni yönetmelik ile tabii veya tesviye edilmiş 
zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına 
taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan 
yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, oto-
park ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sı-
ğınaklar yapılabilme imkânı getirilmiştir. Ayrıca, ön 
bahçe mesafesi 7 metreye çıkarılmak koşuluyla bi-
na cephesinden itibaren 2 metre dışında kalan kı-
sım ön bahçede açık otopark olarak kullanılabile-
cektir.  

Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân 
oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, 
bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi 
niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin 
üzerine; kameriye, pergola, süs havuzu, çocuk bah-
çeleri, bina giriş köprüleri, oyun ve sportif amaçlı 
bahçe düzenlemeleri yapılabilecektir.  

Ayrıca, konut, konut + ticaret, turizm, eğitim, 
ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafele-
rinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında ka-
lan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç dikilmesi, 
parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde, 
ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında ka-
munun kullanımına ayrılmış başka bir alana ağaç 
dikilmesi esası getirilmiştir. 

 


