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Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardak yapılaşmaların
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmel k hükümler ;
1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 n altında olan beled yeler n yerleş k alan sınırları ç nde,
2) Beled ye ve mücav r alan sınırları ç ndek köy ve mezraların yerleş k alanlarında,
3) Beled ye ve mücav r alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleş k alanları ve c varında,
4) Beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde veya dışında mar planı ve yerleş k alan sınırları dışında kalan skan dışı alanlarda, uygulanır.
Çevre düzen planı kapsamında kalan alanlar
Madde 3- (Başlığıyla b rl kte değ ş k:RG-2/9/1999-23804) 2 nc maddede sayılan alanların onaylı b r çevre düzen planı kapsamında
kalması hal nde, çevre düzen planı kararlarına uyulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmel kte adı geçen ter mler aşağıda tanımlanmıştır:
1) Yerleş k alan: Beled ye ve mücav r alan sınırları ç ndek

mar plânı bulunmayan mevcut yerleşmeler n (mahalle, köy ve mezralar)

müstakbel gel şme alanlarının da ç ne alan ve sınırları Beled ye Mecl sler nce karara bağlanan alanlardır.
2) Yerleşme alanı: İmar plânı sınırı ç ndek yerleş k ve gel şme alanlarının tümüdür. D ğer b r dey mle mar plânının kapsadığı alandır.
3) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Yerleşme alanı dışı ( skan dışı) alan: Her ölçektek mar planı sınırı, yerleş k alan sınırı, beled ye ve mücav r
alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleş k alanı ve c varlarının dışında kalan alanlardır.
4) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Beled ye ve mücav r alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleş k alanı ve c varı: Köy ve
mezraların cam , köy konağı g b köy ortak yapıları le köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekl oturanlar tarafından, yapımı tar h nde yürürlükte
bulunan mevzuat hükümler ne uygun olarak nşa ed lm ş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut b naların en dışta olanlarının dış
kenarlarından geç r len ç zg n n ç nde kalan alan köy yerleş k (meskun) alanını; bu ç zg le 100 m. dışından geç r lecek olan, val l klerce tesp t
ed lerek l dare kurulunca karara bağlanan sınırın ç nde kalan alan köy yerleş k alanı c varını tanımlar.
Daha önce Val l kler nce tesb t ed lm ş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleş k alan sınırları geçerl d r.
5) (Değ ş k:RG-25/7/1997-23060) Resm b na: Genel, katma ve özel bütçel darelerle l Özel İdares ve Beled yeye veya bu kurumlarca
sermayes n n yarısından fazlası karşılanan kurumlara kanunla veya kanunun verd ğ yetk le kurulmuş kamu tüzel k ş ler ne a t b na ve tes slerd r.
6) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Umum b na: Köy konağı, köy kahves ve lokantası g b köy ortak yapıları har ç mar planı kararı le
yapılab lecek kamu h zmet ç n kullanılan resm b nalarla, badet yerler , özel eğ t m, özel sağlık tes sler , s nema, t yatro, opera, müze, kütüphane,
konferans salonu g b kültürel b nalar le gaz no, düğün salonu g b eğlence yapıları, otel, özel yurt, şhanı, büro, pasaj, çarşı g b t car yapılar, spor
tes sler , genel otopark ve buna benzer umuma a t b nalardır.
7) B na cephes : a - Parsel n zamında: B nanın toprak üstündek lk katının parsel n yo tarafındak duvarının dış yüzüdür. b - Köşe başı
parsellerde: B nanın kot aldığı yol tarafındak toprak üstündek lk kat duvarının dış yüzüdür.
8) B na der nl ğ : B nanın ön cephe hattı le arka cephe hattının en uzak noktası arasındak d k hattın uzaklığıdır.
9) Parsel cephes : Parsel n üzer nde bulunduğu yoldak cephes d r. Köşe başına rastlayan parsellerde gen ş yol üzer ndek kenar parsel
cephes d r. İk yolun gen şl kler n n eş t olması hal nde dar kenar, parsel cephes d r.
10) Parsel der nl ğ : Parsel ön cephe hattı le arka cephe hattı arasındak ortalama uzaklığıdır.
11) Ayrık b na: İk yanı komşu parsellerdek b nalara b t ş k olmayan b nalardır.
12) B t ş k b na: İk yanı komşu parsellerdek b nalara kısmen veya tamamen b t ş k olan b nalardır.
13) Blok başı b na: İk den fazla b nadan oluşmuş blokta yalnız b r yanı komşu parseldek b naya kısmen veya tamamen b t ş k olan b nalardır.
14) İk l blok ( k z b na): İk b nadan oluşmuş b r blokta b r yanı komşu parseldek b naya kısmen veya tamamen b t ş k olan b nalardır.
15) Bodrum kat: Zem n kat altındak kat veya katlardır.
16) Zem n kat: Taban döşemes b naya kot ver len nokta sev yes nde veya bu sev yen n üzer nde olan lk kattır.
17) Asma kat: B naların, ç yüksekl ğ en az 5.50 m. olan, zem n katında düzenlenen ve a t olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu
bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar ç yüksekl ğ 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla
yaklaşmamak üzere yapılab l rler.
18) Normal kat: Zem n ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.
19) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.
20) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İmar mevzuatına aykırı yapı: Muhtarlıktan z n alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve ekler ne, fen
ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat n zamı, taban alanı, komşu mesafeler , ön cephe hattı, b na der nl ğ ve benzer konulardak mevzuat
hükümler ne uygun olmayan yapılar le komşu parsele, yola, kamu h zmet ve tes sler ç n ayrılmış alanlara tecavüz eden veya nşaat yasağı olan
yerlere nşa ed len yapılardır.
21) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Yapı nşaat alanı (brüt nşaat alanı): Bodrum kat, asma kat ve çatı arasındak p yesler dah l, yapının nşa
ed len tüm katlarının toplam alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, saçaklar, b na dışında tert plenen yangın merd venler har ç, ortak alanlar bu alana
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dah ld r.
22) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal): Yapı nşaat alanının mar parsel alanına oranıdır.
23) Arka bahçe mesafes : B na arka cephes n n parsel arka cephes ne en yakın uzaklığıdır.
24) Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçer s nde motel ve lokanta da bulunab len akaryakıt satış ve bakım stasyonları, resm ve sosyal
tes sler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehl ke arzetmeyen malathaneler le patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı
maddeler çermeyen depoların yapılab leceğ alanlardır.
25) Saçak sev yes : B naların son kat tavan döşemes üst kotudur.
26) B na yüksekl ğ : B nanın kot aldığı noktadan saçak sev yes ne kadar olan yüksekl kt r. % 33 mey ll çatı gabar s ç nde kalan çatılar
yüksekl ğ (1.00) m.y geçmeyen korkuluklar, bacalar, merd ven gereçler , asansör kuleler , lüzumlu su depoları v.b. elemanlar b na yüksekl ğ ne
dah l değ ld r.
27) Taban (b na) alanı: Yapının parsele oturacak bölümün yatay zdüşümünde kaplayacağı azam alandır. Bahçede yapılan eklent ler
(müştem lat) taban alanı ç nde sayılır.
28) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının parsel alanına oranıdır.
29) Mevcut teşekkül: B r yapı adasında nşa, ed ld ğ tar hte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde
uygulanması gereken plân ve mevzuat hükümler ne göre aynen veya ek veya değ ş kl k yapılmak suret yle korunması mümkün olan yapılardır.
30) (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Muhtarlık zn : Köy ve mezraların yerleş k alanı ve c varında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekl
oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılab lmes ç n lg l köy ht yar heyet nce ver len yazılı z nd r.
31) Azam b na alanı: Parsel çer s nde b na yapılması mümkün olan alandır.
32) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Ortak alanlar: B naların g r ş holler , ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tes sat galer ler , açık ve kapalı
merd venler, yangın merd venler , asansörler, kalor fer da res , kapıcı da res , kömürlük, sığınak ve otopark g b ortak kullanıma açık alanlardır.
33) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, t car amaçlı
olmayan k ler ve yem deposudur."
34) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhang b r nedenle bedensel, z h nsel, ruhsal, duygusal ve sosyal
yetenekler n çeş tl derecelerde kaybetmes neden yle normal yaşamın gerekler ne uyamama durumunda olup, bağımsız hareket edeb lmes ç n
yapılarda ve açık alanlarda özel f z k düzenlemelere gereks n m duyan k ş d r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar (2)
Madde 5 - Bu Yönetmel kte yer almayan hususlarda lüzum ve ht yaca, c varın karakter ne göre uygulanacak şekl takd re, beled ye ve
mücav r alan sınırları ç nde, Beled yeler; dışında se, Val l kler yetk l d r.
(Ek fıkra:RG-2/9/1999-23804) Ancak her koşulda özürlülerle lg l Türk Standartları Enst tüsü standartlarına uyulması zorunludur.
Madde 6- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Beled yece anlaşılmayan konularda val l ğ n, anlaşmazlığa düşülen konularda Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
Madde 7- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmel k esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda Türk Standartları Enst tüsü standartları
d kkate alınarak, fen, sağlık ve çevre şartları le lg l d ğer kanun, tüzük ve yönetmel k hükümler ne uyulmak zorundadır.
Madde 8- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Türk Standartları Enst tüsü tarafından özürlüler ç n bel rlenen ve bu Yönetmel kte yer alan
standartlar har ç, bu Yönetmel ğ n, 2/9/1997 tar hl ve 23098 mükerrer sayılı Resm Gazete'de yayımlanan "Afet Bölgeler nde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmel k" hükümler ne aykırı hükümler afet bölgeler nde uygulanmaz. Ancak, afet bölgeler nde yapılacak yapılarda da Türk
Standartları Enst tüsü tarafından özürlüler ç n bel rlenm ş standartlara uyulması zorunludur.
Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarına a t yapılar, bu Yönetmel ğ n ç ölçüler ne, sanay ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak
yapılar se bu Yönetmel ğ n b na der nl k ve yüksekl kler ne a t hüküm ve ölçüler ne tab değ ld r.
Madde 10- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Ruhsat alınması gerekt ğ halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve ekler ne aykırı olarak
yapılan yapılar İmar Kanunu ve bu Yönetmel k esaslarına uygun hale get r lmed kçe bunların skan, tam r, tad l ve laveler ne z n ver lmez. Ancak
bu g b yapıların bulunduğu parsel çer s nde mevzuata uygun olarak yapılmış olan d ğer b naların tam r, tad l ve laveler nde veya yen den yapılması
mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz.
Madde 11 - Beled yeye a t yerler üzer nde otobüs durağı, büfe, hela, trafo ve benzer beled ye h zmetler n n görüleb lmes ç n, lüzumlu
tes sler n nşaasına ancak beled yece mahzur görülmeyen hal ve şek llerde ve o yer n karakter n muhafaza etmek kaydı le z n ver leb l r.
Madde 12- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Ruhsat süres ç nde tamamlanması mümkün olamayacağı ç n 5 nc yıl ç nde ruhsat yen lemek
üzere lg l dareye başvurarak ruhsat yen lemes yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tar h nde yürürlükte bulunan mevzuat hükümler uygulanır.
İnşasına 2 yıl ç nde başlanmayan veya ruhsat süres ç nde tamamlanmayan ve süres ç nde ruhsat yen lemes yapılmayan yapılar, ruhsatsız
yapı olarak değerlend r l r. Bu yapılar hakkında yen den ruhsat alma tar h nde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Parsel ve Yapılarla İlg l Hükümler
Parsel büyüklükler ve b na cepheler
Madde 13- (Başlığıyla b rl kte değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İfraz suret yle elde ed lecek parseller n gen şl kler (20) m.den, parsel
der nl kler (30) m.den az olamaz.
B na cephes konutlarda ve şyerler nde m n mum (6.00) m. olup blok uygulamalarında (40.00) m.y aşamaz.
Konut dışı kentsel çalışma alanlarındak uygulamaların plan kararıyla yapılması zorunludur.
Bahçe Mesafeler
Madde 14 - Yapılacak yapıların:
1) Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeler n m numum (5.00) m.`d r. Ancak, mevcut teşekkülde bu mesafeler (5.00) m.den fazla se
bu teşekküle uyulur.
2) B t ş k olmayan yan ceplerde, çel k, kag r ve benzer yapılarda m numum (3.00) m., d ğer yapılarda se m numum (5.00) m. mesafe
bırakılması şarttır.
3) Ön bahçes z b t ş k veya blok olarak teşekkül etm ş yerlerde, mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takd re Beled ye
yetk l d r. Ancak blok uygulamalarında blok her hal-karda (40.00) m. y aşamaz.
4) Arka bahçe mesafes b na yüksekl ğ nden az olamaz.
İfraz
Madde 15- (Değ ş k madde ve başlığı:RG-2/9/1999-23804) İfraz suret yle elde ed lecek parseller n tapu kadastro veya tapulama har tasında
bulunan ve kamu el ne geçm ş b r yola cephes n n bulunması şarttır. Parselden terk suret yle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklarda cephes olan
parseller fraz ed lemez. İfraz suret yle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
Madde 16 - (Mülga:RG-2/9/1999-23804)
Parselde B rden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı
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Madde 17 - B naların heps tek ruhsata bağlanmak şartı le b r parselde b rden fazla b na yapılab l r. Bu takd rde yapılacak b naların arasındak
mesafeler (10.00) m.den az olamaz.
Bu tür yerlerde mal kler n taleb hal nde tapu dareler bu parseller üzer nde yatay kat mülk yet veya kat rt fakı tes s ederler.
Yapı Yer n n Tay n
Madde 18 - Ayrık yapı n zamına tab olan yerlerde, bu Yönetmel k hükümler ne dayanılarak tay n ed len azam b na alanını aşmamak, asgar
bahçe mesafeler n muhafaza etmek şartı le yapı yer n tay ne ve daha uygun çözüm yolları bulmak amacı le b r kaç dar parsel b rl kte mütalâa
ederek toplam b na cephes (20.00) m.y geçmemek şartı le k l veya üçlü blok tert b ne Beled ye yetk l d r. Bu şlem dolayısıyla c varın yapı
karakter n n bozulmamasına d kkat ed lmel d r.
B na Der nl kler
Madde 19 - 1) B na der nl kler
I=L-( K x H/2)formulü le hesaplanır.
Burada:
I = B na der nl ğ
L = Parsel der nl ğ
K = Ön bahçe mesafes
H = B na yüksekl ğ `d r.
2) Yukarıdak formüle göre bulunacak b na der nl ğ daha fazla olsa b le (40.00) m.den daha fazla der nl kte b na yapılamaz ve her hal-kârda
yapılacak b nanın taban alanı kat sayısı % 40`ı aşamaz.
3) Formülün kullanılması sonucunda (10.00) m.den az çıkan b na der nl kler , arka bahçe mesafes (2.00) m.den az olmamak üzere (10.00)
m.ye çıkartılab l r.
B na Yüksekl kler
Madde 20 - 1) Yerleş k alanlarda yapılacak b nalara yanındak mevcut en yüksek b na yüksekl ğ kadar yüksekl k ver l r. Bu yüksekl k (9.50)
m.y , (3) kat`ı geçemez.
2) İk yanındak mevcut b naların yüksekl ğ daha az se ver lecek azam b na yüksekl ğ (6.50) m., (2) kat`dır.
3) H ç uygulama görmem ş yerlerde, yol gen şl ğ ve ön bahçe mesafeler dah l k b na cephes arasındak mesafen n yarısından fazla
olmamak kaydı le 3 kat`a (9.50) m. kadar yüksekl k ver l r.
4) Çekme ve çatı katı yapılamaz.
5) Mey lden dolayı b rden fazla skân katı kazanılamaz.
6) Zem n döşemes üst sev yes tab zem ne (0.50) m. den fazla gömülü olan hac mler skân ed lemez.
7) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattak bağımsız bölümlerle rt batlı p yesler
yapılab l r.
B nalara Kot Ver lmes
Madde 21 - B nalara parsel n yüz aldığı yolun:
1) Bordür taşı konulmuş se b nanın ön cephe hattı ortası h zasındak bordür taşı üst sev yes nden,
2) Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı konulmamış se, b na ön cephe ortası h zasındak yol kaplamasının en yüksek sev yes nden,
3) Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı da konulmamış se, yolun hal hazır başlangıç ve b t ş noktaları arasında geç r lecek b r kırmızı hatta
göre b na ön cephe ortası h zasından kot ver l r.
4) Yol sev yes nden dolayı kat aded arttırılıp eks lt lemez. Bunu sağlamak amacı le yoldak kat düzen n korumak ç n b na cephes boyunca
b nada kademeler yapmağa ve her kademen n ön cephe ortası h zasından kot vermeye Beled ye yetk l d r. Köşe başı parsellerde de aynı esasa uyulur.
5) H ç uygulama görmem ş yerler se ön bahçe mesafeler (10.00) m. veya daha çok olan yerlerde b nalara kot, b nanın oturacağı tab zem n
ortalamasından ver l r.
6) Zem n kat döşeme üst sev yes b nanın kot aldığı nokta sev yes nden aşağı düşürülemez ve + (1.00) m. den daha yüksekte yapılamaz.
Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar
Madde 22 - 1) Kerp ç b nalar 1 bordum ve 1 zem n kattan yan (3.50) m. den, hımış, ahşap, yarım ahşap ve yarım kag r b nalar 1 bodrum ve 2
normal kattan yan (6.50) m. den fazla yüksekl kte olamaz.
2) Ahşap b nalar b t ş k olarak yapılamaz.
3) Hımış ve yarım kag r b nalar, komşu hudutlarına temelden t baren çatının her yer nde (0.50) m. yükselen yangına dayanıklı duvar
yapılması şartı le b t ş k olarak nşa ed leb l rler.
4) Toplumun yararlanmasına ayrılan b nalar çel k ve kag r olarak yapılır. Ancak, m mar karakter veya kullanma şart ve şek ller t barı le
özell k arzeden yapılar bu hükme tab değ ld r.
5) Her türlü b nanın temel ve bordum duvarının kag r olması mecbur d r.
Çıkmalar
Madde 23 - B nalarda tesb t ed len azam b na alanı dışında aşağıdak şartlarla kapalı veya açık çıkma yapılab l r:
1) Açık çıkmalar b nanın her cephes nde, kapalı çıkmalar b nanın yalnızca ön ve arka cepheler nde yapılab l r.
2) Çıkmalar parsel sınırını taşamaz.
3) Arka ve yan komşu mesafes ç nde kapalı çıkma yapılamaz.
4) Ön bahçelerde yapılacak çıkmalar parsel n yol sınırına (3.50) m. den fazla yaklaşmak
5) Ön ve arka cephelerde yapılacak kapalı çıkma gen şl ğ (1.50) m. den, yan komşu mesafeler nde yapılacak açık çıkma gen şl ğ (1.00) m.
den fazla olamaz.
6) Açık çıkma uzunluğu b na cephes n n 2/3 ünden fazla olamaz.
7) B t ş k n zamda, b t ş k olduğu komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz.
8) Çıkmanın (kr şler dah l) en alt noktasının, zem ne olan yüksekl ğ (2.40) m. den az olamaz.
9) (0.20) m. y geçmeyen mot fler, den zl kler, b na saçakları ve zem nden yüksekl ğ (2.40) m. den az olmayan g r ş saçakları, yatay olarak
(0.60) m. y geçmeyen güneş kes c ler çıkma sayılmaz.
Işıklıklar ve Hava Bacaları
Madde 24 - Her müstak l ev veya da rede, en az 1 oturma odası le yatak odalarının doğrudan doğruya har çten ışık ve hava alması şarttır.
D ğer odalarla mutfaklar ışıklıktan, yıkanma yerler ve helalar hava bacalarından faydalanab l rler.
Işıklık ve hava bacaları ht yaç olan kattan t baren başlayab l r. Bu ölçüler tem z ölçüler olup, ışıklık ç nde balkon ve baca g b ışıklık alanını
küçültücü malat yapılamaz.
Konutlarda bulunması gereken p yesler ve kor dorlar
Madde 25- (Başlığıyla b rl kte değ ş k:RG-2/9/1999-23804)
Her müstak l konutta en az;
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1 oturma odası,
1 yatak odası veya n ş ,
1 mutfak veya yemek p ş rme yer ,
1 banyo veya yıkanma yer ,
1 hela,
bulunur.
3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yer le hela aynı yerde olab l r.
Hol ve kor dor gen şl kler (1.10) m.den az olamaz.
Yukarıda bel rt len bu p yesler le kor dor ölçüler özürlüler n de kullanımını sağlayacak standartlara uygun olmalıdır.
İç Yüksekl kler
Madde 26 - 1) Genel olarak b nalarda, çer s nde nsan oturan, yatan, çalışan bölümler n b tm ş tavan yüksekl ğ (döşeme kaplaması üstünden
tavan sıvası ve varsa dekorasyon kaplaması altına kadar) (2.40 m. den az olamaz. D ğer serv s bölümler ve skân ed lmeyen katların yüksekl ğ
(2.20) m. olab l r.
2) Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzer g b nsanların toplu olarak uzun süre ç nde kaldığı bölümler n yüksekl kler (döşeme
kaplaması üstünden tavam sıvası ve varsa dekorasyon kaplaması altına kadar) se (3.50) m. den az olamaz.
Pencereler
Madde 27- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Pencere boşluklarının bel rlenmes nde 16/1/1985 tar hl ve 18637 sayılı Resm Gazete'de
yayımlanan "Bazı Beled yeler n İmar Yönetmel kler nde Değ ş kl k Yapılması ve Bu Yönetmel klere Yen Maddeler Eklenmes Hakkında
Yönetmel k" hükümler ne uyulur.
Kapılar
Madde 28- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Bütün yapılarda;
Kapı yüksekl kler : (2.10) m.den,
Kapı gen şl kler : B na g r ş kapılarında ve yangın merd venler ne açılan kapılarda (1.50) m.den, kapıların ç ft kanatlı olması hal nde b r
kanadı (1.00) m.den,
Da re g r ş kapılarında (1.00) m.den, d ğer mahaller n kapılarında (0.90) m.den, az olamaz.
Döner kapılar, bel rt len ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında lave olarak bulunab l r.
Kapılarda eş k yapılamaz.
B naların komşu parsel sınırı üzer ndek ortak duvarlarında pencere ve kapı açılamaz.
Bu Yönetmel ğ n 26/2 maddes nde sayılan b nalarda, g r ş-çıkış kapılarının dışında gen şl ğ (1.00) m.den az olmamak üzere ayrıca ac l çıkış
kapısı yapılır.
Merd venler
Madde 29- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Merd ven kolu ve sahanlık gen şl kler le merd ven basamaklarının ölçüler ve bunların yapımına
l şk n koşullar aşağıda bel rlenm şt r.
a) Merd ven kolu ve sahanlık gen şl kler :
Ortak merd venler ve sahanlıklar konut yapılarında (1.20) m.den, d ğer yapılarda (1.50) m.den 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.
Merd ven evler n n b na cephes nden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merd venler n çatıya ve bodrumlara ulaştırılması
zorunludur.
Merd ven basamakları ve sahanlık ölçüler ne da r Türk Standartları Enst tüsü standartlarının yukarıdak ölçü ve m ktarlardan küçük olması
hal nde bu madde hükümler geçerl d r.
Merd venler n her k tarafında da özürlülerle lg l Türk Standartları Enst tüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması zorunludur.
b) Merd ven basamaklarının ölçüler :
Asansörü olmayan b nalarda basamak yüksekl ğ (0.16) m.den, asansörlü b nalarda se (0.18) m.den fazla olamaz.
Basamak gen şl ğ 2a+b = 60 la 64 formülüne göre hesaplanır.
Ancak bu gen şl k (0.28) m.den az olamaz.
Formüldek a = yüksekl k, b = gen şl kt r.
Balansmanlı merd venlerde basamak gen şl ğ en dar kenarda (0.15) m.den, basamak ortasında (0.28) m.den az olamaz.
B nalarda son kattak bağımsız bölümlerle rt batlı çatı arası p yesler ne çıkan merd venlerde yukarıdak şartlar aranmaz.
Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmel k hükümler ne göre kat laves hal nde mevcut merd ven
ölçüler lave katlar ç n de aynen uygulanır.
c) Yangın merd venler :
B rden fazla katı olan tüm umum b nalarda yangın merd ven yapılması zorunludur.
Yangın merd ven k tle ç nde veya dışında komşu parsel sınırına (1.50) m.den daha fazla yaklaşmamak kaydıyla açık veya kapalı, yüksek
b nalarda tamamen kapalı olarak düzenlen r. Karg r veya betonarme olarak lg l standardına uygun yangına dayanıklı ve kaygan olmayan
malzemeden nşa ed len yangın merd venler k tle ç nde tert plend ğ nde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı b r hac mde düzenlen r.
Yangın merd venler çatı ve (+-0.00) kotunun altında nşa ed len bodrum katlara ulaşacak şek lde tes s ed l r.
Yangın merd ven n n gen şl ğ umum ve yüksek katlı b nalarda (1.20) m.den, d ğer b nalarda (0.90) m.den az olamaz.
Basamak gen şl ğ (0.25) m.den az, yüksekl ğ (0.18) m.den fazla olamaz.
Merd ven basamaklarının her k tarafında yangına dayanıklı malzemeden yapılmış korkuluk ve küpeşte bulunur.
Bacalar
Madde 30- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Kalor ferl b naların konut olarak kullanılan bağımsız bölümler n n sıcak su tes satı bulunmayan
banyo ve mutfakları le oturma ve yatma hac mler n n en az b r nde, sobalı b nalarda se hela, kor dor har ç tüm p yeslerde duman bacası yapılması
zorunludur.
Kalor fer bacaları projes ne göre yapılır.
Kalor ferl umum b naların her katında en az (1) adet duman bacası yapılması gerekl d r.
Konut olarak kullanılan sobalı b naların t car kullanışlı bağımsız bölümler nde b rer adet duman bacası yapılması zorunludur.
Bacaların Türk Standartları Enst tüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur.
Şönt baca yapılamaz.
Şofben, komb c hazı ve benzer ısıtma araçları, hayat tehl ke arz edecek şek lde yerleşt r lemez ve havalandırmadan uzak olan p yeslerle,
banyo ve helalarda yer alamaz.
Kapalı Çarşılar ve Pasajlar
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Madde 31 - 1) B na alanı ç nde yapılan geç tl kapalı çarşıların ve pasajların tem z ç yüksekl ğ (3.50) m. den geç t gen şl kler se (30.00) m.
ye kadar uzunluktak kapalı geç tlerde (3.00) m., daha uzunluklarında (4.00) m. den az olamaz.
2) Kapalı çarşıların ve pasajların en az 2 g r ş olması şarttır. Aynı b nada başka maksatlarla kullanılan bölümler veya katlar varsa buraların
kullanılmasına a t g r ş, asansör, geç t ve benzer tes sler, çarşının kullanılmasıyle lg l olan bu g b tes slerden tamamen ayrı tert plen r.
3) (Ek:RG-2/9/1999-23804) Kapalı çarşı ve pasajların b rden fazla katlı olmaları hal nde her b r kat arasında 29 uncu maddedek şartlara
uygun merd ven olması ve özürlüler n kullanımına uygun düzenlemeler n yapılması zorunludur. Pasaj g r ş ve çıkışlarının merd venle sağlanması
gerekt ğ hallerde pasaj g r ş-çıkış kapılarından en az b r özürlüler n g r ş-çıkışına ve pasaj ç ne ulaşımına uygun olarak düzenlen r.
Sıhh Tes sler
Madde 32 - Umum b nalarla otel, şhanı ve benzerler nde ht yaca göre en az (10) tonluk su deposu bulunacaktır. Bu g b b nalarda en çok 25
k ş ç n, s nema ve t yatrolarda en çok 50 k ş ç n 1 kadın ve 1 erkek helası le lüzumu kadar p suvar ve lavabo yapılması gerekl d r.
(Ek fıkra:RG-2/9/1999-23804) Tüm umum b nalarda özürlüler ç n en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere standardına uygun hela, p suvar ve
lavabo yapılması zorunludur.
Bodrumlar
Madde 33 - 1) Mey ll veya yol kenarında set teşk l eden parsellerde bu Yönetmel ğ n pencere, ışıklık ve d ğer hükümler ne uygun olmak ve
en az 2 oda ve 1 mutfağı, taban döşeme üst sev yes tab zem ne (0.50) m. den çok gömülü olmamak şartı le b nanın kot aldığı sev yen n altında
skâna tahs s ed len bodrum katı yapılab l r.
2) B naların odunluk, kömürlük, kalor fer da res g b müştem lat kısımları bodrum katlarda tert plen r. Ancak zem nde su çıkması veya sert
kaya olması hal nde Beled yeden alınacak z n le bu türlü müştem lat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tab
zem nden t baren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas b naya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı le yapılab l r.
Bahçe Duvarları
Madde 34 - 1) Bahçe duvarlarının yüksekl ğ , b naların yol tarafından ve yoldan b na cephe hattına kadar (1.00) m. y , ger s nde se (1.50) m.
y geçemez. Bu duvarlar üzer ne yüksekl ğ (1.00) m. y aşmayan ve görüşü kapatmayan parmaklık yapılab l r.
2) Fazla mey ll yerlerde uygulanacak şekl takd re beled ye yetk l d r.
3) Okul, hastane, cezaev , badet yerler , elç l k b naları, açık hava s neması ve benzerler g b özell k arzeden b na ve tes sler n bahçe duvarları
le sanay bölgeler nde yapılacak bahçe ve çevre duvarları 1. fıkra hükmüne tab değ ld r.
Şant ye B naları
Madde 35 - Lüzum ve ht yaca göre nşaatın devamı süres nde kullanılıp yıkılmak üzere yapılacak şant ye b naları bu Yönetmel kte bel rlenen
şart ve ölçülere tab değ ld r. Ancak, şant ye b naları yıkılmadıkça yapıya kullanma zn ver lemez.
Yapı Ruhsat İşler
Madde 36 - Yen nşaat, lave ve esaslı tad l şler nde; yapı ruhsat yes almak ç n yapı sah pler veya kanun vek ller nce d lekçe le yapılan
müracaatlarda, d lekçeye eklenmes gereken tapu ( st sna hallerde tapu sened yer ne geçecek belge), plan, proje ve res mler aşağıda göster lm şt r.
1) Tapu kayıt örneğ ;
Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneğ yer ne geçen belgeler:
a - Tapu sened ,
b - Özel kanunlara göre tahs s yapılıp henüz tapu s c l ne kayded lmem ş, lg l kamu kuruluşlarınca ver lm ş tahs s belges (14/6/1934 tar h
2510, 11/6/1945 tar h 4753, 22/3/1950 tar h 5618, 15/5/1959 tar h 7269, 20/7/1966 tar h 775, 2/7/1968 tar h 1051 sayılı Kanunlara göre, müsten t,
yetk l d ğer makamlar tarafından ver lm ş belge,
c- Mülk yete a t kes nleşm ş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına d - Kes nleşm ş kamulaştırma kararları,
2) M mar proje; a - 1/500 ölçekl umum vaz yet planı,
B nanın büyüklüğüne göre A - 1 normuna sığmayan projelerde;
b - 1/50 veya 1/100 ölçekl temel, bodrum ve kat planları,
c - 1/50 veya 1/100 ölçekl en az 2 tam kes t, d - 1/50 veya 1/100 ölçekl cephe res mler ,
(Projen n 1/100 ölçeğ nde hazırlanması hal nde tatb kat projes n tel ğ nde olacaktır.)
3) Stat k proje;
a - Çel k kaskas b nalarda çel k yapı hesabı, betonarme b nalarda betonarme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekl res mler ,
b - Asma çatılı b naların çatı hesabı ve projes ,
c- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Tes sat, elektr k, plan, proje, res m ve hesapları
Kamuya A t Yapı ve Tes sler
Madde 37 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapılara, mar planlarında o maksada tahs s ed lm ş olmak, plan ve
mevzuata aykırı olmamak üzere m mar , stat k, tes sat ve her türlü fenn mes`ul yet n n bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlen lmes ve mülk yet n
belgelenmes kaydı le avan projeye göre ruhsat ver l r.
Devlet n güvenl k ve emn yet le Türk S lahlı Kuvvetler n n harekat ve savunması bakımından g zl l k arzeden yapılara; lg l dareden alınan
mar durumuna, kat n zamı, cephe hattı, nşaat der nl ğ ve toplam nşaat metrekares ne uyularak projeler n n kurumlarınca tasd k ed ld ğ , stat k ve
tes sat sorumluluğunun kurumlarına a t olduğunun lg l dareye yazı le b ld r ld ğ takd rde 36 ncı maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı
ruhsatı ver l r.
Ancak, kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan enerj , sulama, tab kaynaklar, ulaştırma ve benzer h zmetler le lg l tes sler ve
bunların müştem latı ç n ruhsat alınmasına gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşunca yazılı olarak lg l dareye, nşaata başlandığının b ld r lmes
yeterl d r.
Proje Değ ş kl kler
Madde 38- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Yapı ruhsatı alınmış olan yen nşaat, lave ve esaslı tad llerde, sonradan değ ş kl k yapılması
stend ğ nde m mar projen n yen den tanz m ed lmes gerekl d r.
Bu değ ş kl k yapının stat k ve tes sat esaslarında da değ ş kl k yapılmasını gerekt rd ğ takd rde stenen belgelerde de gerekl değ ş kl k
yapılır.
Projen n üzer nde ayrıca tad lat projes gerekt rmeyen bas t düzeltmeler, proje müell f n n b lg s dah l nde bütün nüshalarda yapılarak,
beled yece mühürlen p mzalanır.
İlave ve tad lat projeler 5 takım olarak düzenlenerek 36 ncı maddedek esaslara uygun olarak onaylanır.
Sanay Yapıları
Madde 39- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Her türlü sanay yapısının nşaat, lave nşaat ve esaslı tad ller varsa çevre düzen planına uygun
olarak hazırlanan uygulama mar planına yoksa araz n n konumu, jeoloj k yapısı, ekoloj k değerler ve benzer kr terler göz önüne alınarak hazırlanan
mevz

mar planına göre yapılır.
Esaslı Tam rler
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Madde 40 - B nanın planı ve görünüşüne, stat k bünyes ne tes r etmeyen esaslı tam rler ruhsata tab olup; bunlar ç n plan, proje res m ve
hesap stenmez.
Ad Tam r
Madde 41 - Derz, ç ve dış sıva, badana, boya, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektr k, sıhh tes sat, korkuluk, paratoner,
pergole ve benzer n n tam rler le bölme duvarı, bahçe duvarı, baca ve saçak ve benzer elemanların tam r ve yoldan görünmeyen küçük ve bas t
kümes yapılması ruhsata tab değ ld r.
İskele Kurulması
Madde 42 - Cadde ve kaldırım üzer ne skele kurulmasının gerekt ren hallerde lg l dareye skele kurulması ç n yazı le müracaat ed lmes
zorunludur ve yeterl d r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Beled ye Mücav r Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleş k
Alanlarında Uygulanacak Esaslar
Köy ve mezraların yerleş k alanı ve c varının tesp t
Madde 43- (Değ ş k madde ve başlığı:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleş k alanı ve c varının tesp t , val l klerce b r s har ta
mühend s olmak üzere en az üç k ş l k b r kom syon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekl hal hazır har talar veya kadastro paftaları üzer ne
yapılır, l dare kurulunca onaylanır.
Aynı köyün mülk sınırları ç nde kalmakla b rl kte köy yerleş k alanı le c varının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok se
yerleş k alan ve c varı tesp t yapılamaz.
Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda se, yerleş k alan ve c varı tesp t , köy yerleş k alan ve c varının tesp t le lg l usullere uyulmak
koşuluyla yapılır.
Köy ve mezralar le c varının yerleş k alan tesp t b r defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar gen şlet lemez ve gen şlet lmes ne dönük
olarak b rleşt r lemez.
Madde 44- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İfraz suret yle elde ed lecek parseller n tapu kadastro veya tapulama har tasında bulunan ve kamu
el ne geçm ş b r yola cephes n n bulunması şarttır. Parselden terk suret yle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephes olan parseller fraz ed lemez.
İfraz suret yle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
Madde 45- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleş k alanlarında ve c varında yapılacak fraz şlemler nde parsel gen şl kler
(15.00) m.den, parsel der nl kler de (20.00) m.den az olamaz. İfraz suret yle en fazla beş adet parsel elde ed l r, fraz suret yle elde ed len parsellerde
k nc kere fraz yapılamaz.
B na Cephe ve İst kametler
Madde 46 - B na cephe ve st kametler n n, köy ve mezraların mevcut teşekkülü esas alınarak tay n ve tesb t ne Köy İht yar Heyet yetk l d r.
Komşu Mesafeler
Madde 47 - Komşu mesafeler , c varın yapı düzen ve karakter ne, yapılacak b naların münfer t konut veya tarımsal şletme b r m (ahır,
samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İht yar Heyet yetk l d r.
Komşu Mesafeler
Madde 47 - Komşu mesafeler , c varın yapı düzen ve karakter ne, yapılacak b naların münfer t konut veya tarımsal şletme b r m (ahır,
samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İht yar Heyet tarafından takd r ve tay n olunur.
B nalara kot ver lmes
Madde 48 - B nalara parsel n yüz aldığı yolun;
1) Bordür taşı konulmuş se, b nanın ön cephe hattı ortası h zasındak bordür taşı üst sev yes nden,
2) Yol kaplaması yapılmış, bordür taşı konulmamış se, b na ön cephe hattı ortası h zasındak yol kaplamasının en üst sev yes nden,
3) Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı konulmamış se, yolun hal hazır başlangıç ve b t ş noktaları arasında geç r lecek b r kırmızı hatta
göre b na ön cephe ortası h zasından, kot ver l r.
Yapı Şartları
Madde 49 - Parsel büyüklükler hakkındak hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale get r lmed kçe yen yapı ve lave yapı yapılmasına
z n ver lmez.
Madde 50- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İfraz ed lmed kçe b r parsel üzer ne köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekl oturanlarca yapılacak
konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştem lat b naları dışında b rden fazla yapı yapılamaz. Ancak, b r yapıda b rden
fazla bağımsız bölüm yapılab l r.
Madde 51- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleş k alanlarında ve c varında b r parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde
sürekl oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştem lat dah l taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.
Madde 52 - Köy ve mezraların yerleş k alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı b na yapılamaz. Mey lden dolayı b rden fazla kat
kazanılamaz.
Zem n döşemes üstü tab zem ne (0.50) m. den fazla gömülü olan hac mler kamete tahs s ed lemez.
Madde 53 - Çatı yapılması hal nde k rem t kaplamalı çatıların % 33 mey lle yapılması ve c varın karakter ne uyulması lazımdır. Saçaklar
(1.20) m. y aşmayacak şek lde lüzumu kadar gen şl kte yapılab l r.
Madde 54 - Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, b t ş k veya blok n zamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz.
Saçaklar, (0.20) m. y geçmeyen çıkıntılar, b na ç ne dah l ed lmemek şartı le çıkma sayılmaz.
Madde 55 - Her müstak l ev veya da rede en az;
1 oturma odası
1 yatak odası
1 mutfak veya yemek p ş rme yer
1 banyo veya yıkanma yer
1 hela bulunacaktır.
Madde 56 - Genel olarak konut, otel, şhanı, büro, mağaza, dükkan ve benzer , çer s nde nsan oturan, yatılan veya çalışılan b naların taban
döşeme kaplaması üzer nden tavan kaplaması altına kadar olan yüksekl kler (2.40) m. den, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzer g b
halkın toplu olarak uzun süre ç nde kaldığı mahaller n yüksekl kler se ( 3.50) m. den az olamaz.
Yapı Ruhsat İşler
Madde 57- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleş k alanlarında ve c varında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekl
oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar le müştem lat b naları yapı ruhsatı ve yapı kullanma zn ne tab değ ld r. Ancak,
yapı projeler n n fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna da r val l k görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça z n ver lmes ve bu zne uygun olarak
yapının yapılması şarttır.
İnşa ed len yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddes ne göre val l klerce bel rlen r.
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Val l kler, talep hal nde köy yerleş k alanlarında yapılacak yapılar ç n, yören n geleneksel, kültürel ve m mar özell kler ne uygun olarak
üret lm ş projeler tem n edeb l rler.
Madde 58- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) 57 nc maddede sayılanlar dışında kalan yapılar le köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekl
oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla b rl kte köyde sürekl oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
zn ne tab d r. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma zn val l klerce düzenlen r. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenn mesul yet ve sürveyanlık
h zmetler hakkında 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Beled yeler T p İmar Yönetmel ğ nde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel ğ n lg l
hükümler ne uyulur.
Madde 59- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3/5/1985 tar hl ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümler
uygulanır.
B na Projeler
Madde 60- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Yen ve lave nşaatlarla esaslı tam rler ç n lg l val l klere yapılacak müracaatlarda, d lekçelere
eklenmes gereken projeler ve yapılacak şlemler hakkında bu Yönetmel ğ n 36, 38 ve 40 ıncı maddeler hükümler uygulanır.
Madde 61 - Bu bölümde bulunmayan hususlarda bu Yönetmel ğ n Dördüncü Bölümündek hükümler geçerl d r.
ALTINCI BÖLÜM
Beled ye ve Mücav r Alan Sınırları İç nde ve Dışındak Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı)
Alanlarda Uygulanacak Esaslar
İfraz ve Tevh d İşler :
Madde 62- (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Üst ölçek planı bulunmayan skan dışı alanlarda yapılacak frazlardan sonra elde ed lecek her
parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parseller n tapu kadastro veya tapulama har tasında bulunan kamu el ne geçm ş b r yola, yapılan frazdan
sonra en az (25.00) m. cephes bulunması zorunludur. Parselden terk suret yle yol oluşturulamaz. Yen yerleşme alanı oluşturma amaçlı fraz şlem
yapılamaz.
(Ek fıkra:RG-30/6/2001-24448) 2510 sayılı İskan Kanunu uyarınca hazırlanan Tarımsal İskan Projeler kapsamında yapılaşma amacı
taşımayan tarımsal amaçlı frazlarda, yola cephe koşulu aranmaz.
Tevh d şlemler nde (5000) m2 asgar büyüklük şartı aranmaz.
Yapı Şartları
Madde 63 - (Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Üst ölçek planı bulunmayan skan dışı alanlarda bulunan parsellerde; nşaat alanı katsayısı %5 den
fazla olmamak, yapı nşaat alanları toplamı h çb r koşulda (250) m2 y geçmemek, saçak sev yeler n n tab zem nden yüksekl ğ (6.50) m.y ve 2 katı
aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı le b r a len n oturmasına mahsus bağ ve sayf ye evler , kır kahves , lokanta
ve bu tes sler n müştem lat b naları yapılab l r.
(Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Bu alanlarda tarımsal üret m korumak amacı le üret mden pazarlamaya kadar tüm faal yetler çeren entegre
tes s n tel ğ nde olmamak kaydıyla, konutla b rl kte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve s laj
çukurları, arıhaneler, balık üret m tes sler ve un değ rmenler g b konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00)
m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara a t nşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekl ğ (6.50) m.y ve 2 katı aşmamak şartı le
yapılab l r. Bu yapıların b r nc fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla b rl kte yapımı hal nde de nşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.
Beton temel ve çel k çatılı ser’alar yapı yaklaşma mesafeler ne uyulmak şartı le nşaat alanı katsayısına tab değ ld r.
Beton temel ve çel k çatı dışındak bas t örtü mah yet ndek ser`alar se yukarıda bel rt len çekme mesafeler ve nşaat alanı kat sayısına tab
değ ld r.
(Değ ş k:RG-2/9/1999-23804) Ayrıca bu tes sler hakkında Tarım ve Köy şler Bakanlığı ve d ğer lg l kurum ve kuruluşların taşra
teşk latlarının uygun görüşünün alınması ve başka b r amaçla kullanılmayacağı hususunda tes s sah pler nce lg l dareye noterl kçe tasd kl yazılı
taahhütte bulunulması gerekmekted r.
Bu maddede anılan yapılar lg l Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekl t p projeler üzer nden yapılab l r.
Madde 64- (Değ ş k:RG-30/6/2001-24448) İskan dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma zn , yapının n tel ğ ne göre "3030 sayılı Kanun
Kapsamı Dışında Kalan Beled yeler T p İmar Yönetmel ğ n n" Yapı Ruhsat İşler başlıklı bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak lg l darece
ver l r.
Ayrıca, bu bölümde bulunmayan yapılaşmaya l şk n hususlarda bu Yönetmel ğ n Dördüncü Bölüm hükümler ne uyulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 65 - Bu Yönetmel k 3194 sayılı İmar Kanunu le b rl kte yürürlüğe g rer.
Madde 66 - Bu Yönetmel k hükümler n Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
----------------------(1)

: Bu Yönetmel ğ n "Beled ye ve Mücav r Alan Sınırları İç nde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmel ğ "

olan sm 30/6/2001 tar hl ve 24448 sayılı Resm Gazete'de yayımlanan değ ş kl k yönetmel ğ le metne şlend ğ b ç mde değ şt r lm şt r.
(2)

: "Yerleşme Alanları le İlg l Genel Esaslar" olan 3. Bölüm başlığı 2/9/1999 tar hl ve 23804 sayılı Resm Gazete'de yayımlanan

değ ş kl k yönetmel ğ le metne şlend ğ b ç mde değ şt r lm şt r.
Sayfa
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