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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Konu: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uygulamaları hakkında

Bakanlığınız tarafından 03.07.2017 tarih, 30113 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliği‟yle ilgili çalışmalarda çelişkiye düşülen konulara açıklık getirilmesi
talebimizi bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Nilüfer Çınarlı Mutlu
Mimar – Sekreter Üye

Ek: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‟nde çelişkiye düşülen konular

Yönetmelik ile ilgili uygulamada çelişkiye düşülen konular:

Soru 1: Konut kullanımlı yapılarda;
a) şönt baca hangi mahallerde uygulanabilir?
b) Kaç katta kaç adet şönt baca yapılması gerekir?
c) Ölçü ve gereksinimleri nelerdir?
d) Mutfak bacaları şönt baca yapılabilir mi?
e) Kombilerin iç mekanda tesis edilmesi halinde yapılacak bacanın nitelikleri
nelerdir?
Soru 2: Pergola, Madde 59‟da yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılar olarak
geçmekle birlikte aynı zamanda parselin toplam emsale esas alanının % 30‟ unu
aşamayan alanlar içerisinde yani emsale konu alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu
durumda yapı ruhsatı alındıktan sonra mimari projesinde bulunmayan ruhsat
gerektirmediği için de ayrıca ruhsat talebinde bulunmadan yapılan pergolalar için
yapı tatil zaptı düzenlenmemeli midir?
Soru 3: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 48 „in 1. fıkrasında “Yarısı kadınlar, yarısı
erkekler için olmak üzere; iş hanı, büro, alışveriş merkezi, çarşı, pasaj ve mağaza
gibi binalar ile otel ve benzerleri binalarda 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 zorunludur. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına
yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına
ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılır”. “Her 25 kişi için …” denildiğinde
kişi sayısı nasıl belirlenmelidir. Ayrıca birden fazla katlı, tek bağımsız bölümden
oluşan dükkan (mağaza veya ofis) gibi binalarda tuvalet sayısı nasıl hesaplanır?

Soru 4: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 29. Maddenin (4) . Fıkrasında belirtilen mutfak nişi ve
oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her mekân için
öngörülen en az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır. Madde de
geçen oda tanımı yatak odası için geçerli midir? Kısacası mutfak nişi yatak odasında
düzenlenebilir mi?
Soru 5: Bina cephelerinde üst katlarda yapılan maks. 20 cm olan motif çıkmalar parsel
sınırları dışına çıkabilir mi?
Soru 6: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 31/b maddesinde belirtilen; “Merdiven evlerinin bina
cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya
ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur.” ifadesindeki “ışıklık” ebatları 32/2.
Maddesinde belirlenen ölçülerde mi olmalıdır?
Soru 7: Fırınlar ayrık yapı nizamında yapılabilir ifadesine bakıldığında planda ayrık nizam
yer mi kastediliyor yoksa nizam olarak blok olup her cephesinden bahçesi olan
yerlerde de yapılabilir mi?
Soru 8: Fırınlarda otopark parselinde mi karşılanmak zorundadır?

