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Okurcalar Mahallesi Plan Notları: 2-22

- Okurcalar Mahallesi Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

- Okurcalar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:

Avsallar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 23-28

İncekum Mahallesi Plan Notları: 29-51

- İncekum Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

- İncekum Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:

Türkler Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 52-57

Payallar Mahallesi Plan Notları: 58-75

- Payallar Mahallesi-Alanya (Antalya)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

-Payallar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:

Emişbeleni Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 76-88

-Emişbeleni Mahallesi-Alanya (Antalya)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Güzelbağ Mahallesi Plan Notları: 89-102

-Güzelbağ Mahallesi-Alanya (Antalya)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Konaklı Mahallesi Plan Notları: 103-123

- Konakli Mahallesi-Alanya (Antalya)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plani

Plan Hükümleri Revizyonu

-Konaklı Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:

Alanya Merkez Mahalleleri Plan Notları: 124-139

- Alanya Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Kararlar 140-168

Kadıpaşa Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları: 169-174

Oba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 175-188

-Oba Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Tosmur Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 189-202

-Tosmur Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Cikcilli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 203-214

-Cikcilli Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Çıplaklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 215-226

-Çıplaklı Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Kestel Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 226-241

-Kestel Mahallesi - Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Mahmutlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 242-255

-Mahmutlar Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Kargıcak Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 256-269

-Kargıcak Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Demirtaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 270-290

-Demirtaş Mahallesi-Alanya (Antalya) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

Plan Hükümleri Revizyonu

Demirtaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları:

Yeşilöz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşik alanı(Bir Kısmında) Uygulama İmar Planı Plan Notları: 291-301

- Yeşilöz Köyü - Alanya (Antalya)köy Yerleşik Alani (Bir Kisminda) Uygulama İmar Planı

Plan Hükümleri
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Okurcalar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

OKURCALAR MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

A. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

B. KAPSAM 

B.1. Plan hükümleri revizyonu Okurcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı 

onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer 

planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

B.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

C. GENEL HÜKÜMLER 

 

C.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

C.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

C.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

C.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

C.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

C.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

C.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

C.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

C.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

C.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

C.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

C.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

C.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

C.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

C.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

C.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

C.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

C.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

C.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

C.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

C.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

C.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

C.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 
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C.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

C.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

C.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

C.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

C.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

C.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

C.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

C.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

C.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

C.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

C.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

C.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

C.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

C.4. JEOLOJİK YAPI 

C.4.1. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden onaylanmış olan jeolojik ve Jeoteknik raporlar doğrultusunda 

uygulama yapılacaktır. 

C.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

C.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

C.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

C.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

C.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

C.6. Dere taşkın alanı içerisinde kalan parsellerde DSİ görüşü doğrultusunda taşkın ıslahı yapılmadan imar 

uygulaması yapılamaz. 

C.7. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

C.8. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

C.9. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

C.10. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

C.11. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  
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C.12. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

C.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, imar uygulaması planlama alanı bütününde veya belediye 

tarafından tespit edilecek düzenleme sınırlarına göre etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

18.maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

C.14. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. 

C.15. Onaylı uygulama imar planı kapsamında 3194/18. Madde uygulaması görmüş olan parsellerde plan 

tadilatı yoluyla ilave terklerin oluşması durumunda, söz konusu terklerin bedelsiz olarak yapılması 

şartıyla brüt parsel üzerinden imar durumu verilir.  

C.16. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

C.17. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

C.18. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

C.19. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

C.20. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

C.21. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

C.22. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

C.23. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

C.24. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz.  

C.25. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  



5 
 

C.26. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

C.27. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

C.28. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

C.29. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Konaklı (ANTALYA) Nazım 

İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

C.30. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

C.30.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

C.30.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

C.30.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

C.30.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

C.30.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

C.30.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

C.30.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

C.30.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

C.30.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

C.30.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

C.30.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

C.30.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

C.30.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

C.30.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

C.30.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

C.30.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

C.30.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

 

C.31. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 
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C.31.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

C.31.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

C.31.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

C.31.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

C.31.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

C.31.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

C.31.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

C.31.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

C.31.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

C.31.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

C.31.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

C.31.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

C.31.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

C.31.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

C.31.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  
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C.31.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

C.31.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

C.32. BODRUM KATLAR 

C.32.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

C.32.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

C.32.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

C.32.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

C.32.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

C.32.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

C.32.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

C.32.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

C.32.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

C.32.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

C.32.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

C.33. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

C.33.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

C.33.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

C.33.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

C.33.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

C.33.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

C.33.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

D. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

D.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

D.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  
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D.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı, yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre yapılaşma izni verilecektir.  TAKS oranı 0.25’i geçemez.   

D.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış ise, D-400 

Antalya Mersin Devlet Karayolundan yapı yaklaşma mesafesi, 10 metre, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip diğer 

yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre 

olacaktır.  

D.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

D.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

D.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

D.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

D.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

D.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

D.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

D.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez. 

D.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. 3194/18. Madde hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, 

imar planı revizyonu ya da tadilatı gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk 

yapılan imar uygulaması esnasında yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir.  

D.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

D.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

D.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

D.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları  

4 Kata kadar (4 Kat dâhil)    : 25x25 metre  

4 Katın üzerinde     : 30x35 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

D.1.1.17.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

D.1.1.18. Planda “MAP” lejantı ile tanımlanmış konut alanlarında; yollardan 8 metre, yan bahçelerden 6 metre, iki 

bina arasında 12 metre yaklaşma mesafesi bırakmak şartlarıyla, 3000 m² ve üzerinde yüzölçümlü parsellerde 

emsale konu toplam inşaat alanı değiştirilmeksizin 8 kat yapı yapılabilir.  

D.1.1.19. Plandaki kat adedinin D.1.1.18. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale konu yapı 

taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre yapılan 

TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik dilime 

tamamlanabilir.  
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D.1.1.20. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı büyüklüğü 

250 m²’den az olamaz. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez. 

D.1.1.21. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

D.1.1.22.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

D.1.1.23.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

D.1.1.24. D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu’ndan cephe alan yapı adalarında, ada bütününde yapılaşmak şartıyla planda 

tadilat yapılmaksızın otel ve apart otel yapılabilir. Bu gibi hallerde Yapı yaklaşma mesafesi D-400 Antalya Mersin 

Devlet Karayolundan en az 15 metre, diğer yollardan 10 metre olacaktır.  Konut alanlarında otel yapılması durumunda 

plan üzerinde belirlenen kat adedi ve emsal değeri değiştirilmemek üzere diğer hususlarda konut alanları için belirlenen 

yapılaşma şartları geçerlidir. 

 

D.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

D.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

D.2.2. Planda “MAP” lejantı ile tanımlanan alanlarda tüm katların ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. 

Yapılaşma emsali (E): 0.50 olup, yapılabilecek en çok kat adedi (Yençok):2 kattır. (7.50 metre) Uygulama 

alan bütünü için hazırlanacak mimari projesine göre belediyesince yapılacaktır.  

D.2.3. Ticaret taraması bulunan diğer bölgelerde plan üzerinde belirlenen yapılaşma koşulları doğrultusunda 

zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olup, normal katlarda isteğe bağlıdır.  

D.2.4. 30 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanı olarak planlı parsellerde zemin katın ticaret 

amaçlı kullanımı zorunludur. 25 metre genişliğindeki yollardan cephe alan konut alanlarında ise zemin kat isteğe bağlı 

olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  Maksimum TAKS oranı 0.25’i aşamaz. 

D.2.5. Planda ticaret taraması bulunan parsellerde,  tüm katlar ticaret amaçlı kullanılabilir. Bu durumda plandaki emsale konu 

toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. 

D.2.6. D-400 Antalya Mersin Karayolu’ndan cephe alan, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlar ticaret 

amaçlı kullanılabilir. Bu durumda plandaki emsale konu toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban 

alanı katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. 

D.2.7. Büyüklüğü gereği “C.18.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

D.2.8. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

D.2.9. D-400 Antalya Mersin Devlet karayolundan cephe alan zemin kat ticaret kullanımlı parsellerde söz konusu yoldan 

yapı yaklaşım mesafesi en az 15 metre olacaktır.  

D.2.10. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen 

açıkta kalan en fazla bir bodrum kat olmak üzere en fazla üç kat bodrum yapılabilir. 

D.2.11. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda kısa süreli kullanımlar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

D.2.12. Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

D.2.13. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

D.2.14. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

D.2.15. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

D.2.16. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

D.3. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

D.3.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 
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D.3.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

D.3.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

D.3.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

D.3.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

D.3.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

D.3.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

D.4. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G) 

D.4.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

D.4.2. Emsal (E): 0.05, en fazla yapı yüksekliği (Yençok) 4.50 metre (1 kat) , asma kat yapılması halinde 5.50 metre olacaktır. 

Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafesi tanımlanmamış ise 

karayolu statüsündeki yollardan 15 metre, diğer yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre Alara Çayı’ndan 10 

metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır. 

D.4.3. Bağımsız olarak günübirlik tesis alanı vasfında imar parseli oluşturulmadan yapılaşma izni verilmez. 

D.4.4. En fazla bir kat bodrum yapılabilir. Yapılacak olan bodrum kat bina izdüşümünü geçemez.  

D.4.5. Yapılacak ayırma (ifraz) işlemleri sonrasında 1000 m2’den küçük parsel oluşturulamaz.  

 

D.5. ARKEOLOJİK SİT ALANLARI  

D.5.1. Bu alanlarda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı kararla tanımlanmış koruma ve kullanma koşulları geçerlidir. 

D.5.2. Sit alanları içerisinde tüm altyapı uygulamaları müze müdürlüğü denetimi altında yapılacaktır. 

D.5.3. I.derece arkeolojik sit alanları: 

 Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 

 Zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için müze müdürlüğünün görüşüyle koruma kurulu 

kararı doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

 Yeni tarımsal alan açılamaz. 

 Bu alanlarda yeni tarım alanı açılmadan ve hiç bir fiziki müdahalede bulunulmadan mevcut tarımsal 

faaliyetler devam ettirilebilir. 

 Taş, toprak, kum vb. Alınamaz, kireç, taş, kum, maden vb. Ocağı açılamaz. Çöp, toprak, cüruf vb. 

Malzemeler dökülemez. 

 Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, otopark, wc, bekçi kulübesi vb. Üniteler koruma kurulu 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

 

D.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

D.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

D.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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D.7. TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI 

D.7.1. İnsan taşımacılığı amacıyla, araçların indirme, bindirme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, 

haberleşme, şehirlerarası ya da şehir içi ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari ünitelerin yer alabildiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız 

bölüm oluşturulamayan alanlardır. 

D.7.2. Bu alanlarda plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmamış 

ise yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

 

D.8.  TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

D.8.1. Kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer 

altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi 

servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarının yer alabildiği alanlardır. 

D.8.2. Bu alanlarda yapılaşma şartları yapılacak olan tesisin niteliğine göre belediyesince tespit edilir. 

 

D.9. ARITMA TESİS ALANLARI 

D.9.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

D.9.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

D.9.3. Alanda oluşacak koku ve görüntü kirliliğine karşı uygun bitkilerle peyzaj projesi hazırlanması zorunludur.  

D.9.4. Alan içerisinde 2 katı aşmayan tesisi bütününe hizmet edecek idari ve sosyal tesisler yapılabilir.  

D.9.5. Plan üzerinde belirtilmemişse yapı yaklaşma mesafesi, yapılaşma yoğunluğu, yapı yüksekliği gibi hususlar ihtiyaca 

göre belediyesince belirlenecektir. 

 

D.10. TRAFO MERKEZLERİ 

D.10.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

D.10.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

D.10.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

D.11. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

D.11.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

D.11.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.11.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

D.11.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

D.12. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

D.12.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

D.12.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

D.12.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

D.12.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  
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D.13. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

D.13.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

D.13.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.13.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.13.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.13.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.13.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

D.13.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.13.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.13.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.13.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.13.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

D.13.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.13.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.13.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.13.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

 

 

D.13.4. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  

D.13.4.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  

D.13.4.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.13.4.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinliği vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.14. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

D.14.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

D.14.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 
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asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.14.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.14.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.15. PAZAR ALANLARI 

D.15.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

D.15.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

D.15.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

D.15.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

D.16. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

D.16.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

D.16.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

D.16.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

D.17. SPOR VE OYUN ALANLARI 

D.17.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

D.17.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

D.18. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

D.18.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

D.18.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

D.18.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

D.18.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

D.18.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

D.18.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

D.18.7. Planda orman alanı olarak tanımlı olmasına rağmen, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına 

çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak 

haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

D.18.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 
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D.18.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

D.19. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

D.19.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

D.19.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

D.19.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

D.20. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

D.20.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

D.20.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

D.20.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

D.20.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

D.20.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

D.20.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

D.20.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

D.20.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

D.20.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dır. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

D.20.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

D.20.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

D.20.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Okurcalar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

1- Genel Hükümler  

 

1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 

3194 sayılı imar kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve bu kanunun ilgili 
yönetmelikleri, 3830 sayılı kanunla değişik 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği , 3386/2863 Kültür Ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.  

1.2. 7269 sayılı Umumi  Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak Yardımlara Dair kanun ve ilgili 
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

1.3. Yapı adaları içerisinde kalan doğal su yolları duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilmeyecektir. Doğal su akışı kontrollü 
olarak, serbest akışına devam edebilecek nitelikte direne edilecektir. 

1.4. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak gerektiğinde belediyesince yaptırılacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüdler sonucu (afet işleri 
genel müdürlüğünce onaylanarak) gerekli görülmesi halinde takviye edilecektir. 

1.5. Jeolojik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  

1.6. Jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek olarak tespit edilen 
alanlar hiç bir şekilde yapılaşmaya açılmayacak olup, bu alanlar imar planında yeşil alan olarak düzenlenecektir. 

1.7. Bu planın onay tarihinden önce imar mevzuatına uygun olarak imar planı yapılmış ve uygulama görmüş alanlarda 
jeolojik etüt raporu hazırlanarak, jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek alan olarak tespit edilirse 
bu alan (parsel veya parseller) plan değişikliği yapılarak yeşil alana dönüştürülecektir. 

1.8. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım vb. Altyapının yer ve güzergah 
seçiminde ve doğalgaz boru hatları ve tesislerinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylı jeolojik ve gerektiğinde yapılacak 
jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.  

1.9. Özellikle zemin katlarda yer kazanmak amacıyla taşıyıcı bölme duvar ve betonarme perde duvarları kaldırıcı ve zarar 
verici nitelikte tadilat yapılamaz.  

1.10. Yapılarda düzensiz kütle formunun (l,t,u,h,vb.) Kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.  

1.11. İnşaatı tamamlanan veya halen kullanılan binalarda tadilat yapılması halinde taşıyıcı sistem üzerinde hiç bir şekilde 
değişiklik yapılmayacaktır.  

1.12. Proje ve inşaat aşamasında bodrum katlarda yapılacak pencere vb. Gibi açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte 
olmayacak ve bu hususlarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır.  

1.13.binalardaki döşemelerde gizli kiriş ve asmolen döşeme kullanılmayacaktır.  

1.14. Beton kalitesinin titizlikle denetlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak, inşaatlarda hazır beton kullanılacak olup, 
bunlarla ilgili hususlarda ilgili idare sorumlu olacaktır.  

1.15. İnşaat aşamasında donatılarda yerleştirme hataları (etriye ve bağlantı vb. Gibi) önlenecek, bu konuda denetim ilgili 
idarelerce titizlikle yürütülecektir.  

1.16. İnşaat sırasında tuğla örme hataları (sandviç duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması, kalkan duvarlarda bağlantı 
hatıllarının yapılmaması vb. Gibi)  denetim arttırılması yolu ile önlenecektir.  

1.17. Yapıda kolondan tesisat geçirilmesi veya bu şekilde taşıyıcı sistemi zayıflatıcı düzenlemelerden kaçınılacaktır.  
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1.18. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standarlarda uygun 
ve belgeli olması zorunludur.  

1.19. “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” koşullarının yerine getirilmesinden belediyeler 
yükümlüdür.  

1.20. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak Okurcalar Belediyesi denetiminde bir program  dahilinde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 
onaylanacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik etüt raporuna uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kapsamda; etüt 
raporunda belirlenmiş bina kat adetlerini aşan yapılardan 3194 sayılı İmar Kanunu Ve Yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat 
alınarak ve ruhsat esaslarına uygun olarak yapılmış binaların Okurcalar Belediyesi denetiminde, güçlendirilmesi; imar 
mevzuatına ve yapı ruhsatına kat adedi, ön, yan  ve arka  bahçe mesafesi, yapı yoğunluğu bakımından uymayan, gerekli yapı 
teknolojisine sahip olmayan binaların Okurcalar Belediyesi sorumluluğunda yıkılması sağlanır. 

1.21. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usüller Tebliği'nde belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler 
çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı (şebekesi)  

* Varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır.   

* Yoksa, lağım mecrası inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen; nitelik ve koşullara 
uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pissu çukuru yapılması zorunludur.  

* Pissu çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz.  

* Turistik tesislerin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulacak ve 
işletilecektir. Atık su %90 oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemleri gerçekleştirilmeden yapı 
kullanma izni verilemez.  

1.22. Plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların usulüne ve tekniğine uygun 
bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının 
oluşturulması, insan sağlığına zarar veren etmenlerin ortadan kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması 
zorunludur.  

* Kentsel gelişme alanlarında ilgili idarelerce;  

* Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonunun sağlanması ve buna ilişkin yeni altyapı 
oluşturulması, 

* Kanalizasyon ve atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli sıhhi şartlara haiz olacak 
şekilde inşaa edilerek kullanıma verilmesi,  

* İnsan sağlığı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve mücadelesinin sağlanması ve üremeleri 
için uygun olan fiziki ortamların yok edilmesi veya en aza indirilmesi,  

* Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması,  

* Halkın, yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama alanlarındaki tesislerin gerekli  sıhhi hijyenik ve teknik şartlara haiz 
olacak şekilde faaliyet göstermelerinin temini, rutin ve periyodik kontrollerinin yapılması, kontrol sonuçlarına göre gerekli 
işlemlerin uygulanması gerekmektedir.  

1.23. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04/04/1991 gün ve TS:9111 sayılı TSE teknik kurulu kararı ile belirlenen 
özürlü insanların ikamet edeceği binaların düzenlenmesi kurallarına ilişkin iç mekan mimari standartları gözönüne alınmak 
suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi 
binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir.  

1.24. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz.  

1.25. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. 

1.26. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, ilgili idarelerce onaylanmadan uygulamaya geçilemez. 
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1.27. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar kamu eline geçmeden inşaat 
uygulamasına geçilemez. 

1.28. Kamu tesis alanlarında (yönetim, eğitim, sağlık vb. tesis alanları) uygulama mimari avan projesin göre yapılacaktır. 

1.29. Tüm yapılarda, çatı yapılacaktır. Çatı yapılmadan iskan ruhsatı verilemez. Binalarda bağımsız bölüm olmamak şartı ile 
çatı örtüsü altında; güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi için, kollektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su 
depolarının çatı aralarına gizlenmesi zorunludur. Güneş enerjisi sistemlerinin bu biçimde uygulanması, projenin belediyeye 
onaylatılması koşuluyla yapılabilir ve iskan ruhsatı koşuludur. Çatı saçak çıkması 0,50-1,00 metre arasında olabilir. 

1.30. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz kıyılarıyla, deniz kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıların ekolojik özellikleri korunacaktır.  

1.31. Dere taşkını olan parselllerde dere ıslah çalışmaları yapılmadan uygulama yapılamaz. 

1.32. Kot alma noktası binanın oturacağı tabii zeminin ortalamasıdır. 

1.33. Eğimden kazanılan kat emsale dahildir. Birden fazla bodrum katı iskan edilemez. 

1.34. Açık ve kapalı çıkma 1,50 metredir ve kapalı çıkmalar emsale dahildir. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. Açık 
çıkmalar ( balkonlar) kapatılamaz. 

1.35. Kapalı çıkmalar bulunduğu cephenin 2/3’ ünü geçemez ve çıkmalar komşu cepheye 1,20 metreden fazla yaklaşamaz. 

1.36. Zemin suyu yüksek yerlerde su basman kotu +1,50 metreye kadar yükselebilir. 

1.37. Arka bahçe mesafesi h/2 metredir. Sağlanamadığı durumlarda min. 4,00 metreye kadar düşebilir. 

1.38. Yapılaşma katsayısını aşmamak üzere bir parsele birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda iki bina arasındaki mesafe 
imar mevzuatında tanımlanan mesafenin altında olamaz. 

1.39. Enerji nakil hatları altında ilgili kurumların vermiş olduğu yapı yaklaşma sınırları içerisine yapı yapılamaz. 

1.40. Planda ayrılan arıtma tesisinin çekme mesafeleri içi ağaçlandırılmadan arıtma tesisi faaliyete geçilemez.  

1.41. Planda belirtilen ön, yan ve arka bahçe mesafeleri kapalı çıkmalardan sonraki mesafedir. 

1.42. Özel proje alanında onaylanacak olan mimari avan projelerde Kültür Ve Turizm Bakanlığı olumlu görüşü alınacaktır.  

1.43. Yapılarda renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 
karakteristiklerine ve topoğrafya ile doğal bitki örtüsüne uyacaktır.  

1.44. İskan ruhsatı alınmadan önce her 25 m2 inşaat alanına karşılık bir ağaç dikilecektir. 

1.45. 25/05/1990 tarihli 1/25000 ölçekli çevre düzeni revizyon planından önce 25/05/1981 tarihinde onanlı 1/25000 ölçekli 
çevre düzeni planı koşullarına uygun olarak onanan 1/1000 ölçekli planlar geçerlidir. 

1.46. Bu planda yer almayan konularda onaylı Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir.  

 

2- Turizm Tesis Alanları (TTA) 

 

2.1. Uygulama mimari avan projeler doğrultusunda yapılacaktır. 

2.2. Turizm tesis alanları, planda tta olarak tanımlanmış olup, bu alanlarda otel, motel, tatil köyü gibi tesisler yapılabilir.  

2.3. “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulması zorunludur. 

2.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis yapıları sonradan hiç bir biçimde başka bir amaç için kullanılamaz. 
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2.5. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ve bu tescil 
işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.  

2.6. Turizm tesisi yapı adaları içerisinde “turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik” 
hükümlerine göre vaziyet planında ayrılması gereken yeşil, yol ve otopark gibi alanların kamu eline geçmesi şartı aranamaz. 

2.7. Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak ağaç rölövelerine göre hazırlanacaktır.  

2.8. Turizm tesis alanlarında e=0,50 olacaktır. Tesisat katı kat adedinden sayılmaz. 

2.9. Bu plandan önce onaylanmış olan imar planlarındaki taks=0,18 , kaks=0,90 verilen parsellerde yatırımcının isteği halinde 
e=0,90 maksimum kat adedi 5 kat olarak kullanılabilir. Taks=0,18 sınırılaması aranmaz. 

2.10. 1/1000 ölçekli plan bütününde turistik tesis alanlarında inşaat alanı mevcut emsal kararına göre oluşan inşaat alanının 
% 20’ si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arası olarak kullanılacaktır. 

2.11. Belgeli turistik tesislerin bodrum katlarında yapılacak bar, gece klübü, diskotek, satış üniteleri, restoran, hamam, 
yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik salonu vb. Kullanımlar emsale dahil değildir. 

2.12. Bodrum katlarında otopark yapılaması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. 

2.13. Belgeli turistik tesislerde birden fazla bodrum yapılabilir. Binalarda bodrumlar, bina izdüşümünü geçemez. Ancak 
belgeli turistik tesislerde bodrum alanı, bina oturma alanına en fazla bu alanın % 50’ si kadar ilave edilerek yapılabilir. Bu 
ilave hiç bir şekilde çekme mesafelerini ihlal edemez. 

2.14. Turizm tesis alanlarında toplamı 30 m2 büyüklük ve 3,5 metre yüksekliği geçmemek koşulu ile yapılacak danışma, giriş 
ve güvenlik üniteleri emsale dahil değildir. Bu mesafelerde çekme mesafesi sınırlaması aranmaz. 

2.15. Turistik tesisler maksimum 5 kattır. 

2.16. Asma kat, kat adedinden sayılmaz ve emsale dahildir. 

2.17. Asma kat yapılması halinde, zemin kat temiz (net) iç yüksekliği max. 7,50 metre ve zeminde asma kat yapılmaması 
durumunda zemin kat temiz (net) iç yüksekliği max. 5,50 metredir.  

2.18. Tatil köylerinde max. H=7,50 metre ve 2 kattır. 

2.19. Yan ve ön bahçe mesafesi 5 metredir.  

2.20. Bu alanlarda minimum ifraz 3000 m2’ dir. 

2.21. Yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilemez.  İşletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz. Tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılacak ve tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı 
verilmeyecektir.  

  

 

3- Günübirlik Tesis Alanları (G) 

3.1. Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma 
kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir.  

3.2. Bu alanlarda ön bahçe ve yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. E=0.05 yapı yüksekliği en fazla 4.50 m  olacaktır.  

3.3. Bu alanlarda minimum ifraz 1000 m2’dir. 

 

4- Günübirlik Turizm Tesis Alanları (GT) 
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4.1. Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma 
kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir.  

4.2. Bu alanlarda ön bahçe ve yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. Maksimum e=0.20 yapı yüksekliği en fazla 4.50 m  
olacaktır.  

4.3. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak gt ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat 
alanı bu alanın 0.20 sini geçemez. 

4.4. Bu alanda minimum ifraz 1000 m2’dir. 

 

5- Turizm+Iı Konut Alanları (TK) 

 

5.1. Turizm tesisi yapımında 2 no’ lu maddede yer alan plan notları geçerlidir. 

5.2. II Konut Alanlarında 

* min bina cephesi: 7,00 m 

* min.bina derinliği:8,00 m 

* max bina cephesi:20,00 m 

* max bina derinliği: 20,00 m 

* min parsel cephesi: 15,00 m 

* min parsel derinliği: 20,00 m 

*max. H= 7,50 metre ve 2 kattır 

*min. İfraz alanı 400 m2’ dir. 

*taks= 0,15 ve kaks= 0,30 ‘dir. 

 

6-Park Ve Yeşil Alanlar  

 

6.1. Bu alanlar, içerisinde oyun alanı vb. Açık alanları içeren kullanımlardır.  

6.2. Bu alanlarda piknik masası, çöp bidonu, ocak, spor ve çocuk oyun alanı, sızdırmasız  fosseptikli wc, duş, büfe, kır 
gazinosu, çay bahçesi, çeşme ve serbest gezinti alanı yapılabilir. Yapılacak üniteler (wc, duş, büfe, trafo vb.) 6,00 m2' yi 
aşamaz.  

6.3. Buradaki birimlerin yerleri ve büyüklükleri  uygulama imar planında belirlenir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım uygulama 
projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez.  

6.4. Kıyı boyunca park alanları içerisinde düzenleme aşamasında yaya yolları oluşturulacaktır.  

 

7-spor alanları  
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7.1. Kapalı spor alanlarında e=0,10 ve bina yüksekliği mimari avan projede belirlenecektir.  

 

8-Sağlık Tesisi, Resmi Kurum  Alanı  

 

8.1. Bu alanlarda e=0.50, 2 kat dır.  

8.2. Sağlık tesisleri alanında turistik tesislere hizmet verecek nitelikte sağlık tesisi ve helikopter pisti yapılabilir.  

 

 

9- Sosyo- Kültürel Tesis Alanı  

 

9.1. Bu alanlarda sinema, tiyatro, sergi salonu, gazino, lokanta, kafeterya, büfe gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. 
E=0.50, 2 kat olacaktır.  

 

10-Orman Alanları  

 

10.1. 6831-3373 sayılı Orman Kanunu’na göre orman sayılan alanların doğal karakterinin korunarak geliştirilmesi esastır. Bu 
alanlarda 6831/3373 sayılı orman kanunu’nda belirtilen ormanların bakımı, korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi esastır. 

10.2. Bu planla, kullanım kararı getirilemeyen orman alanları çevre ve orman bakanlığı tarafından yatırımcılara ve kamu 
kuruluşlarına tahsis edilemez. Bu planda karar getirilen ve yerleşim alanı içinde kalan orman statüsündeki alanlar imar 
planlarında, orman yasasına uygun olarak, tahsis işlemi gerçekleştirilir.  

10.3. Orman alanı içinde kalan, özel mülkiyete konu olan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış alanlarda, Çevre Orman 
Bakanlığı ve Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı’nın görüşleri alınmak kaydı ile “Tarım Alanları İle İlgili Kullanım İfraz Ve Yapılanma 
Koşulları” uygulanır. 

10.4. Orman Kanunu’ nun 2b maddesine göre orman dışına çıkartılmış ve bu planda kullanım kararı getirilen alanlarda 
uygulama yapmak için orman kanunu ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır.  

 

11- Eğlence Merkezi (E)   

 

11.1. Bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacı ile turizm tesislerinin 
belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerinde belirtilen  kullanımlar yer alabilir. Bu alanlarda, Kültür 
Ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Yatırım Belgesi almadan inşaat ruhsatı, turizm işletme belgesi alınmadan işletme ruhsatı 
verilemez. 

11.2. Bu alanlarda max E=0,05 ve 2 kattır. 

 

12- Temalı Park (T)   
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12.1. Geleceğin dünyası, bilim, bilimkurgu, tarih, kültür, gelenek ve birikimler, ve dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun, 
uluslar arası görsel ve işitsel teknolojinin  de yardımı ile tanıtıldığı ve müşterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye yönelik 
turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerinde belirtilen tesisler yapılabilir. Bu 
alanlarda, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Yatırım Belgesi almadan inşaat ruhsatı, turizm işletme belgesi almadan 
işletme ruhsatı verilemez. 

12.2. Bu alanlarda max E=0,05 ve 2 kattır. 

 

 

13- Rekreasyon Alanları 

 

13.1. Rekreasyon alanlarında büfe, lokanta, pastane, çay bahçesi, açık sinema, spor klübü, spor sahaları, soyunma kabinleri, 
wc gibi yapılar yapılabilir. 

13.2. Bu alanlarda e=0,05, hmax=2 kattır. 

13.3. Özel mülkiyette ifraz 5000 m2, kamu arazisi ise ifraz yapılmadan uygulama yapılabilir.  

 

14. Tarım alanları 

 

Bu alanlarda 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uyarınca uygulama yapılacaktır.  

 

15- Akaryakıt İstasyonu (A) 

 

15.1. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılmak istenilen tesislerde 2918 sayılı 
karayolları trafik kanunu'nun 18. Maddesi gereğince çıkartılan 'karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında 
yönetmelik' ve 'karayolları  kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik'  koşullarına uyulacak ayrıca  enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı görüşü alınacaktır.  

15.2. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında konaklama tesisi yapılamaz, imar planında gösterilen alanlar dışında akaryakıt 
ve lpg ikmal istasyonu yapılamaz. 

15.3. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında e= 0,30 ve h max= 6,50 metredir.  

 

 

16- Terminal Alanları (T2) 

 

16.2. Bu alanlarda e: 0.30 ve 2 kattır.  

16.3. T2 lejantlı alan minibüs terminalidir. 
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17- Arkeolojik Sit Alanları  

 

*Bu alanlarda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı kararla tanımlanmış koruma ve kullanma koşulları geçerlidir. 

*Sit alanları içerisinde tüm altyapı uygulamaları müze müdürlüğü denetimi altında yapılacaktır. 

 

17.1. I. Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

 

* Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 

* Zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için müze müdürlüğünün görüşüyle koruma kurulu kararı 
doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

* Yeni tarımsal alan açılamaz. 

* Bu alanlarda yeni tarım alanı açılmadan ve hiç bir fiziki müdahelede bulunulmadan mevcut tarımsal faaliyetler devam 
ettirilebilir. 

* Taş, toprak, kum vb. Alınamaz, kireç, taş, kum, maden vb. Ocağı açılamaz. Çöp, toprak, curuf vb. Malzemeler dökülemez. 

* Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, otopark, wc, bekçi kulübesi vb. Üniteler koruma kurulu kararı doğrultusunda 
yapılabilir. 

 

17.2. III.Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

 

* Taş, toprak, kum vb. Alınamaz, kireç, taş, kum, maden vb. Ocağı açılamaz. Çöp, toprak, curuf vb. Malzemeler dökülemez. 

* Koruma Amaçlı İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

* Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı 
gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce 
koruma kuruluna iletilip, kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilir. 

* Plan kararları doğrultusunda oluşan her türlü ifraz ve tevhid koruma kurulu kararı ile yapılabilir. 
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Avsallar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

1. Genel Hükümler  

1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda:  3194 sayılı İmar Kanunu ve bu 
kanunun ilgili yönetmelikleri  4957/2634 sayılı turizm teşvik kanunu ve bu kanunun ilgili'  
yönetmelikleri,3830 sayılı kanunla değişik 3621 sayılı kıyı kanunu ve uygulama  yönetmeliği, 3386/2863 
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve  ilgili yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulacaktır.   
 
1.2. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.  
 
1.3. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilmeyecektir. Doğal 
su akışı kontrollü olarak, serbest akışına devam edebilecek nitelikte direne edilecektir.  
 
1.4. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak belediyesince yaptırılacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüdler 
sonucu gerekli görülmesi halinde takviye edilecektir.  
 
1.5. Jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek 
olarak tespit edilen alanlar hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmayacak olup bu alanlar imar planında yeşil 
alan olarak düzenlenecektir.   
 
1.6. Bu planın onay tarihinden önce imar mevzuatına uygun olarak imar planı yapılmış ve uygulama 
yapılmış alanlar da jeolojik etüt raporu hazırlanarak,  jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma 
riski yüksek alan olarak tespit edilirse bu alan (parsel veneya parseller) plan değişikliği yapılarak  yeşil 
alana dönüştürülecektir.   
 
1.7. Planlama alanının afete uğrama olasılığı göz önüne allandığında 1/1000 Ölçekli uygulama imar 
planlarında ada düzenlemeleri ve yapı teknolojisi Jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarında belirtilen 
hususlar doğrultusunda oluşturulacaktır.  
 
1.8. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji,  İletişim, ulaşım vb. altyapının yer 
ve güzergâh seçiminde ve doğalgaz boru hatları ve tesislerinde jeolojik ve gerektiğinde yapılacak 
jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.  
 
1.9. İnşaatı tamamlanan veya halen kullanılan binalarda tadilat yapılması halinde taşıyıcı sistem üzerinde 
hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.  
 
1.10.Proje ve inşaat aşamasında bodrum katlarda yapılacak pencere vb. gibi açıklıklar bina rijitliğini 
bozacak nitelikte olmayacak ve bu hususlarda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır.   
 
1.11.Beton kalitesinin titizlikle denetlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak, inşaatlarda hazır beton 
kullanılacak olup bunlarla ilgili hususlarda ilgili idare sorumlu olacaktır.  
 
1.12.İnşaat aşamasında donatılarda yerleştirme hataları (etriye ve bağlantı vb. gibi) önlenecek, bu 
konuda denetim ilgili idarelerce titizlikle yürütülecektir.  
 
1.13.İnşaat sırasında tuğla örme hataları (sandviç duvarlarda bağlantı hatlarının yapılmaması, kalkan 
duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması vb. gibi) denetim arttırılması yoluyla önlenecektir.  
 
1.14.Yapıda kolondan tesisat geçirilmesi veya bu şekilde taşıyıcı sistemi zayıflatıcı düzenlemelerden 
kaçınılacaktır.  
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1.15.Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen 
standarda uygun ve belgeli olması zorunludur.    
 
1.16."Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" koşullarının yerine getirilmesinden 
belediyeler yükümlüdür.  
 
1.17."Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde"  Belirtilen hususlara uyulacaktır yapılan 
yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 
ağı  (şebekesi)  
* varsa, "yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır.  
*yoksa, "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" te 
belirtilen; nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pissu 
çukuru yapılması zorunludur. 
*Pissu çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz.  
*Turistik tesislerin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları için atık su arıtma 
sistemi kurulacak ve işletilecektir atık su 90 oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz ve söz konusu arıtma 
sistemleri gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilemez.  
 
1.18.plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların usulüne ve 
tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve 
kullanma  suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren etmenlerin ortadan 
kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması zorunludur   
 
Kentsel gelişme alanlarında ilgili idarelerce;  
*Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonunun sağlanması ve buna 
ilişkin yeni altyapı oluşturulması,   
*Kanalizasyon ve atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli sıhhi 
şartlara haiz olacak şekilde inşaa edilerek kullanıma verilmesi,  
*İnsan salgı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve mücadelesinin 
sağlanması ve üremeleri için uygun olan fiziki  Ortamların yok edilmesi veya en aza indirilmesi,  
* Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması,  
* Halkın, yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama  alanlarındaki tesislerin gerekli sıhhi hijyenik 
ve teknik şartlara haiz olacak şekilde faaliyet göstermelerinin temini, rutin ve periyodik kontrollerinin 
yapılması,  Kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemlerin uygulanması gerekmektedir  
 
1.19. İmar planlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile İller 
Bankası Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan imar planlarının hazırlanması ile ilgili teknik şartname 
hükümlerinde belirtilen İlgili standartlara göre yapılmasından ilgili idareler sorumludur.  
 
1.20. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz.  
 
1.21. Uygulama imar planında, Sosyal Ve Teknik Altyapı Alanı olarak belirlenen alanlar kamu eline 
geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  
 
1.22. Tüm yapılarda çatı yapılacaktır. Çatı yapılmadan iskân ruhsatı verilemez.  Binalarda bağımsız 
bölüm olmamak şartıyla çatı örtüsü altında güneş enerjisi sistemi tesis edilebilmesi için kolektörlerin çatı 
meyili içine gömülmesi ve su depolarının aralarına gizlenmesi zorunludur. Güneş Enerjisi sistemlerinin 
bu biçimde uygulanması, projenin belediyeye onaylatılması koşuluyla yapılabilir.  
 
1.23. Konut ve ticaret alanlarında bağımsız bölüm oluşturmamak şartıyla çatı arasında iskân edilebilecek 
alanların kullanılması halinde bu alanlar emsale dâhil değildir 
 
1.24. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04/04/1991 gün ve TS:9111 sayılı TSE teknik kurulu kararı 
ile belirlenen "Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin re mekan 
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mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm 
yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak 
düzenlemeleri n getirilmesi mecburidir. 
 
1.25. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz kıyılarıyla, deniz kıyılarını çevreleyen sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıların ekolojik özellikleri korunacaktır. 
 
1.26. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. 
 
1.27. Eğimden ve kot farkından dolayı kat kazanılamaz. 
 
1.28. 25/05/1990 tarihli 1/25000 ölçekli çevre düzeni revizyon planlarından önce 25/05/1981 tarihinde 
onanlı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı koşullarına uygun olarak onanan 1/1000 ölçekli planlar 
geçerlidir. 
 
1.29. Bu planda yer almayan konularda Dogu Antalya Çevre Düzeni Planı hükümlerı geçerlidir. 
 
1.30. 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları   09.06.1988 tarihinde onanmış 
alan sınırları içinde "Onanlı İmar Planı" hükümleri (yoğunluk, emsal, ifraz şartları) geçerlidir. 1.31. Konut 
ve ticaret alanlarında; bu planın onay tarihinden önce yapılan mevcut yapıların ımar planı kullanım 
kararlarına ve afet yönetmeliğine uygun olması şartı ile esaslı tamirat ve tadilata izin verilmeden yapı 
kullanma izni verilebilir. Bu alanlardaki yapıların ekonomik ömürlerini tamamlaması veya yeniden 
yapılması durumunda bu planda belirtilen yapılanma koşullarına uyulur. 

2-  Ticaret Alanları 

2.1. Bu bölgede; ticari amaçlı yapılar, bürolar, İşhanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, 
oteller ve sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar 
yapılabilir. 

2.2. Zemin üstü katlarda konut veya turizm amaçlı apart otel, pansiyon yer alabilir. 

2.3. Ticaret alanlarında e:0.50, h.max:7.50 m' dir. 

2.4. Bu alanlarda minimum ifraz 500 m2 olacaktır. 

2.5. İmar adalarında parselasyon planı yapılmadan uygulamaya geçilemez. 

3. Turizm tesis alanları  

3.1. Turizm tesis alanlarında otel, motel, tatil köyü gibi tesisler yapılabilir.  

3.2. 'Turızm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulması 
zorunludur.  

3.3. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka bir amaç için 
kullanılamazlar.  

3.4. Turizm tesisi yapı adalarının içinde "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik" hükümlerine göre vaziyet planında ayrılması gereken yeşil, yol ve otopark gibi alanların 
kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  
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3.5. Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak ağaç rölevelerine göre 
hazırlanacaktır.  

3.6. Turizm tesis alanlarında E=0.50 olacaktır. Yüksekllgı1.80 m'yi geçmeyen tesisat katı kat adedinden 
sayılmaz.  

3.7. Onaylı mevzi imar planında taks:0.18, kaks:0.90, verilen parsellerde projesine göre  e:0.90, 
maksimum kat adedi 5 kat olarak kullanılabilir. TAKS: 0.18 sınırlaması aranmaz.  

3.8. 1/1000 ölçekli plan bütününde tırıstık tesis alanlarında inşaat alanı mevcut emsal kararına göre 
oluşan inşaat alanının 20' si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arası olarak kullanılacaktır.   

3.9. Belgeli turistik tesislerin bodrum katlarında yapılacak bar, gece Kulübü, diskotek, satış üniteleri, 
restoran, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu ve jimnastik salonu kullanımlarının 50' si emsale 
dâhildir.  

3.10. Bodrum katlarında otopark yapılması halinde bu alanlar emsale dâhil değildir. 

3.11. Belgeli turistik tesislerde birden fazla bodrum yapılabilir. Binalarda bodrumlar, bina izdüşümünü 
geçemez. Ancak belgeli turistik tesislerde bodrum alanı, bina oturma alanına en fazla bu alanın 50' si 
kadar ilave edilerek yapılabilir. Bu ilave hiç bir şekilde çekme mesafelerini ihlal edemez.  

3.12. Turizm tesis alanlarında toplamı 30 m2 büyüklük ve 3.50 m yüksekliği geçmemek koşuluyla 
yapılacak danışma, giriş ve güvenlik üniteleri emsale dâhil değildir. Bu yapılarda çekme mesafesi 
sınırlaması aranmaz.  

3.13. Turistik tesisler maksimum:5 kattır.  

3.14. Asma kat, kat adedinden sayılamaz ve emsale dâhildir.  

3.15. Asma kat yapılmadan net zemin kat iç yüksekliği max. 5,50 metre ve zeminde asma kat yapılması 
durumunda max. 7,50 metre olabilir.  

3.16. Tatil köylerinde max. H:7,50 metre ve 2 kattır.   

3.17. Ön bahçe mesafesi 5 metredir.  

3.18. Bu alanlarda minimum ifraz 3000 m2'dir.  

3.19. Yatırım belgesi alınmadan ınşaat ruhsatı verilemez. İşletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz. 
Tapu kütüğünün beyanlar hanesine toplumun yararlanmasına açik yapı ve turizm tesisi yazılacak ve 
tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.  

4-  Tercihli Kullanım Alanları (TK)  

4.1. Turizm tesis alanlarında 3. Maddede tanımlanan plan notları geçerlidir. 4.2.ii.konut alanlarında: 
TAKS= 0,25 KAKS= 0,50 max. H= 6,50 metre ve 2 kattır.  Min. Parsel alanı 400 m2' dir. 

5-  Turizm Yerleşim Alanları  

Bu alanlarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine göre 
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belgelendirilebilen tesisler yer alacaktır. Turizm yatırım belgesi almadan inşaat ruhsatı verilemez. Turizm 
işletme belgesi  alınmadan işletmeye açılamaz. E=0.50 , hmax= 5 kattır. Mınumum ifraz 3000 m2'dir.  

6- Konut alanları taks:0.25, KAKS: 0,50 max. H: 6.50 m. ve 2 kattır.  min. İfraz alanı 500 m2'dir.  

7-  Park Ve Yeşil Alanlar  

7.1. Bu alanlar, içerisinde oyun alanı vb. açık alanları içeren kullanımlardır.                        

7.2. Bu alanlarda piknik masası, çöp bidonu, ocak, spor ve çocuk oyun alanı,  sızdırmasız fosseptikli wc, 
duş, büfe, kır gazinosu, çay bahçesi, çeşme ve serbest gezinti alanı yapılabilir. Yapılacak üniteler (wc, 
duş, büfe, vb.) 6 m2' yi aşamaz.  
 
7.3. Buradaki birimlerin yerleri ve büyüklükleri uygulama imar planında belirlenir. 1/500 ölçekli kentsel 
tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez.  
 
8-  Spor Alanları  
 
Bu alanlardaki yapılaşma koşulları mimari anan projelerde belirlenecektir.  
 
9-  Sağlık Tesisi, Resmi Kurum Alanı  
 

9.1. Bu alanlarda E=0.50, 2 kat dır.  

 
9.2. Sağlık tesisleri alanında turistik tesislere hizmet verecek nitelikte sağlık tesisi ve helikopter pisti 
yapılabilir.  
 
10-  Dini Tesis Alanı  
 
Bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca uygun görülecek projeye göre uygulama yapılacaktır.  
 
11:  Orman Alanları  
 
11.1.Bu alanlarda 6831/3373 sayılı Orman Kanunu'nda belirtilen ormanların bakımı, korunması 
geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı tesisler dışında hiçbir tesis yapılamaz.  
 
11.2.Çevre Ve Orman Bakanlığınca verilen izinler aynen muhafaza edilecektir. Bu plan kapsamında 
uygulama yapmak için kültür ve turizm bakanlığı ve çevre ve Orman Bölge Müdürlüğünden izin 
alınacaktır.  
 
11.3.Çevre Ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü görüşü alınması 
zorunludur.  
 
12-  Mesire Alanı  
 
Bu alanlarda konaklama tesisi yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma yönelik lokanta, gazino, çay 
bahçesi, plaj kabini vb. Tesisler yapılabilir. E=0.05, max. Kat adedi 1 kat ve h=4.50 metredir.  
 
13-  Akaryakıt Ve Lpg İkmal İstasyonları  
 
13.1. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında: karayolları kenarında yapılmak istenilen 
tesislerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince çıkartılan 'karayolları 
kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik' ve 'karayolları kenarında yapılacak ve 
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açılacak tesisler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' koşullarına uyulacak 
ayrıca Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınacaktır.  
 
13.2. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında konaklama  tesisi yapılamaz. İmar planlarında gösterilen 
alanlar dışında akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu yapılamaz.  
 
13.3. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında E:0,50 , Hmax: 7,50 metredir.  
 
14-  Terminal Alanları  
  
Bu alanlarda E: 0.30 ve 2 kattır.  
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İncekum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

İNCEKUM MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

E. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

F. KAPSAM 

F.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli İncekum ve Esentepe Uygulama İmar Planları onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

F.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

G. GENEL HÜKÜMLER 

 

G.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

G.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

G.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

G.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

G.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

G.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

G.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

G.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

G.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

G.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

G.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

G.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

G.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

G.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

G.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

G.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

G.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

G.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

G.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

G.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

G.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

G.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

G.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 
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G.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

G.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

G.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

G.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

G.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

G.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

G.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

G.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

G.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

G.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

G.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

G.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

G.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

G.4. JEOLOJİK YAPI 

G.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.  

G.4.2. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 29.05.2002 tarihinde onanlı Yeşilköy (İncekum) imar planı yapımına 

esas jeolojik etüt raporu geçerlidir. 

G.4.3. Sedimanter seri ve alüvyon alanı olarak belirlenen kısımlarda zeminin derine doğru Jeoteknik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sondajlı zemin etütleri yapılması zorunludur. 

G.4.4. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

G.4.5. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

G.4.6. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

G.4.7. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

G.5. Yapı adalarının içinde kalan DSİ’ye ait sulama kanal ve kanaletleri yapılaşma aşamasında korunacaktır. 

Ancak DSİ’den izin alınmak suretiyle kanal ve kanaletlerin yerleri değiştirilebilir. Yapı adaları içerisinde 

bulunan kanal ve kanaletlere yapı yaklaşım mesafesi en az 3 metre olacaktır. 

G.6. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

G.7. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

G.8. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

G.9. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

G.10. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

G.11. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 
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olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

G.12. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

G.13. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. Plan onama sınırı içerisinde 

uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 

18. Maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur. 

G.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

G.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

G.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

G.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

G.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

G.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

G.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı 

zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 

3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

G.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

G.22. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz. 
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G.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

G.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

G.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

G.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

G.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İncekum Belediye Başkanlığı’nca onanlı 

1/5000 Ölçekli nazım imar planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

G.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

G.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

G.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

G.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

G.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

G.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

G.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

G.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

G.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

G.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

G.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

G.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

G.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

G.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

G.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

G.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

G.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

G.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 
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G.28.18. Planlama alanında gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta 

merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

 

G.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

G.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

G.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

G.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

G.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

G.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

G.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

G.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

G.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

G.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla 

olması durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

G.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

G.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

G.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

G.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  



34 
 

G.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

G.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

G.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

G.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

G.30. BODRUM KATLAR 

G.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

G.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

G.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

G.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

G.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

G.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

G.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

G.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

G.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

G.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

G.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

G.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

G.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

G.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

G.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

G.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

G.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

G.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 
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H. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

H.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

H.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

H.1.1.1. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

H.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  Emsal (E) belirlenen bölgelerde maksimum taban alanı katsayısı oranı (TAKS) 0.25’i 

aşamaz.  

H.1.1.3. D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu’ndan cephe alan parsellerde plan üzerindeki gösterime bakılmaksızın yapı 

yaklaşma mesafesi 15 metredir. Diğer bölgelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı 

yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, 5 metre ve üzerinde 

genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı 

alanlarından 4 metre olacaktır.  

H.1.1.4. Yan bahçe mesafesi en az 4 metredir. İmar parselinin ebatları gereği yan bahçe mesafesinin 4 metre olarak uygulanması 

sonucunda minimum bina cephe şartının sağlanmadığı durumlarda yan bahçe mesafesi 3 metreye düşürülebilir.  

H.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak planda belirlenen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen emsale konu taban alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe 

mesafesini 3 metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

H.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

H.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır.  

H.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

H.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

H.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

H.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

H.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

H.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

H.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

H.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

H.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7 x 7 metre 

 Maksimum bina ebatları    : 25x25 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

H.1.1.17.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

H.1.1.18. Konut veya konut altı ticaret alanlarında plan ile belirlenen emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak 

kaydıyla, 1000 ile 1500 m² arasında büyüklüğe sahip parsellerde 3 kat, 1500 m² ve üzerinde büyüklüğe 

sahip parsellerde 4 kat yapı yapılabilir.  

H.1.1.19. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin 

yarısının (H/2) altına düşemez. 
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H.1.1.20. Plandaki kat adedinin D.1.1.18. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale konu yapı 

taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre yapılan 

TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik dilime 

tamamlanabilir. 

H.1.1.21. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

H.1.1.22. Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

H.1.1.23. Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

H.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

H.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

H.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

H.2.3. Planda ticaret taraması bulunan alanlarda zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olup, normal katlarda isteğe bağlıdır.  

H.2.4. Planda ticaret taraması bulunan, 4000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde tüm katlarda ticaret amaçlı 

yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) 

maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi yetkilidir. 

H.2.5. D-400 Antalya Mersin Karayolu’ndan cephe alan, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlarda 

ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını 

(TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi yetkilidir. 

H.2.6. Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

H.2.7. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.2.8. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

H.2.9. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

H.2.10. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

H.2.11. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

H.2.12. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

H.2.13. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

H.2.14. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

H.3. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT ALANLARI 

 

H.3.1. TURİZM TESİSİ YAPILMASI DURUMUNDA; 

H.3.1.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

H.3.1.2. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

H.3.1.3. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

H.3.1.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

H.3.1.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  
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H.3.1.6. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesisten 

bağımsız olarak ticari birim oluşturulamaz. 

H.3.1.7. Maksimum yapı emsali (E):0.50’yi, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.25’i, kat adedi 5 katı aşamaz. 

H.3.1.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

H.3.1.9. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

H.3.1.10. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi karayolu statüsündeki yollardan 15.00 metre, diğer yollardan 5 metre, komşu 

parsellerden ve sosyal donatı alanlarından 4.00 metre olarak uygulanacaktır. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin 

yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı arasında en az 8.00 metre mesafe 

sağlanmak zorundadır.  

H.3.1.11. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

H.3.1.12. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.   

H.3.1.13. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

H.3.1.14. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

H.3.1.15. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

H.3.1.16. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

H.3.1.17. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

H.3.1.18. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

H.3.2. İKİNCİ KONUT YAPILMASI DURUMUNDA; 

H.3.2.1. Yapılaşma emsal (E):0.50, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS):0.25, en çok yapı yüksekliği (Yençok) 2 kat 

olacaktır.  

H.3.2.2. Plan üzerinde tanımlı ticaret gösterimi konut yapılması durumunda geçerlidir. Zemin katta ticaret kullanımı zorunludur. 

H.3.2.3. “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI” ve  “D.2. KONUT ALTI 

TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir. 
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H.4. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

H.4.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

H.4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

H.4.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

H.4.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

H.4.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

H.4.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

H.4.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

H.5. ÖZEL YURT ALANLARI 

H.5.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

H.5.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

H.5.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

H.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

H.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

H.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.7.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

H.7.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

H.7.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

H.8. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 
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H.8.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

H.8.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

H.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

H.9. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

H.9.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

H.9.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

H.9.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.9.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.9.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.9.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

H.9.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

H.9.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.9.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.9.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.9.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

H.9.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

H.9.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.9.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.9.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.10. ASKERİ ALANLAR 

H.10.1. Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığının savunma, harekât, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugâh, 

karargâh, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı 
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ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi 

diğer sosyal tesislerin yer aldığı alanlardır. 

H.10.2. Bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerli olup, yapılaşma plan üzerinde belirlenen koşullar dâhilinde 

gerçekleştirilir.  

 

H.11. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

H.11.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

H.11.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.11.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.11.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.12. PAZAR ALANLARI 

H.12.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

H.12.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

H.12.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

H.12.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

H.13. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

H.13.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

H.13.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

H.13.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

H.14.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

H.14.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

H.14.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

H.15. TRAFO MERKEZLERİ 

H.15.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

H.15.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

H.15.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

H.16. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

H.16.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

H.16.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 
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H.16.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

H.17. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

H.17.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

H.17.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

H.17.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

H.17.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

H.17.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

H.17.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

H.17.7. Planda orman alanı olarak tanımlı olmasına rağmen, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına 

çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak 

haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

H.17.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

H.17.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

H.18. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

H.18.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

H.18.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

H.18.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

H.18.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 
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H.18.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

H.18.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

H.18.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

H.18.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

H.18.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dır. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

H.18.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

H.18.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

H.18.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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İncekum Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

1-Genel Hükümler 

1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 sayılı İmar Kanunu ve 
bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun ilgili 
yönetmelikleri, 3830 sayılı kanunla değişik 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliği, 
3386/2863 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

1.2. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

1.3. Yapı adaları içerisinde kalan doğal su yolları duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilmeyecektir. 
Doğal su akışı kontrollü olarak, serbest akışına devam edebilecek nitelikte direne edilecektir. 
Planlama alanındaki parsellerin içerisinde ağaç toplulukları var ise yapılaşma aşamasında 
korunacaktır. 

1.4. Planlama alanında zemin etüdü yapılmadan parsel ölçeğinde uygulama yapılamaz. Ayrıca 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 29.05.2002 tarihinde onanlı Yeşilköy (İncekum) İmar Planı 
Yapımına Esas Jeolojik Etüd Raporu ile "Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar" olarak belirlenen ve 
plan üzerinde "J" lejandı ile gösterilen alanlarda parsel ölçeğinde uygulama yaparken ayrıntılı 
jeoteknik etüd yapılacaktır.  

1.5. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerektiğinde belediyesince yaptırılacak 
jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüdler sonucu (Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanarak ) 
gerekli görülmesi halinde takviye edilecektir. 

1.6. Jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma 
riski yüksek olarak tespit edilen alanlar hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmayacak olup bu alanlar 
imar planında yeşil alan olarak düzenlenecektir. 

1.7. Bu planın onay tarihinden önce imar mevzuatına uygun olarak imar planı yapılmış ve 
uygulama yapılmış alanlar da Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanacak jeolojik etüt raporu 
gerektiğinde hazırlanarak afet işleri genel müdürlüğü'nce onaylanacak jeoteknik ve jeofizik etüt 
raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek alan olarak tespit edilirse bu alan (parsel ve/veya 
parseller) plan değişikliği yapılarak yeşil alana dönüştürülecektir. 

1.8. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım vb. 
altyapının yer ve güzergah seçiminde ve doğalgaz boru hatları ve Tesislerinde Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce onaylanacak jeolojik ve gerektiğinde yapılacak jeoteknik ve jeofizik etüt 
raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. 

1.9. Özellikle zemin katlarda yer kazanmak amacıyla taşıyıcı bölme duvar ve betonarme perde 
duvarları kaldırıcı ve zarar verici nitelikte tadilat yapılamaz. 

1.10. Yapılarda düzensiz kütle formunun (l,t,u,h, vb.) Kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda 
afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

1.11. İnşaatı tamamlanan veya halen kullanılan binalarda tadilat yapılması halinde taşıyıcı 
sistem üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. 
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1.12. Proje ve inşaat aşamasında bodrum katlarda yapılacak pencere vb. gibi açıklıklar bina 
rijitliğini bozacak nitelikte olmayacak ve bu hususlarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkındaki yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

1.13. Binalardaki döşemelerde gizli kiriş ve asmolen döşeme kullanılmayacaktır. 

1.14. Beton kalitesinin titizlikle denetlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak, inşaatlarda 
hazır beton kullanılacak olup bunlarla ilgili hususlarda ilgili idare sorumlu olacaktır. 

1.15. İnşaat aşamasında donatılarda yerleştirme hataları (etriye ve bağlantı vb. gibi) önlenecek, 
bu konuda denetim ilgili idarelerce titizlikle yürütülecektir. 

1.16. İnşaat sırasında tuğla örme hataları (sandviç duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması, 
kalkan duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması vb. gibi) denetim arttırılması yoluyla 
önlenecektir. 

1.17. Yapıda kolondan tesisat geçirilmesi veya bu şekilde taşıyıcı sistemi zayıflatıcı 
düzenlemelerden kaçınılacaktır. 

1.18. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin türk standartları enstitüsünce 
belirlenen standarda uygun ve belgeli olması zorunludur. 

1.19. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik koşullarının yerine 
getirilmesinden belediyeler yükümlüdür. 

1.20. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak İncekum Belediyesi denetiminde bir program 
dahilinde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik etüt raporuna 
uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kapsamda ; etüt raporunda belirlenmiş bina 
kat adetlerini aşan yapılardan 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak ruhsat 
alınarak ve ruhsat esaslarına uygun olarak yapılmış binaların İncekum Belediyesi denetiminde, 
güçlendirilmesi; imar mevzuatına ve yapı ruhsatına kat adedi, ön, yan ve arka bahçe mesafesi, 
yapı yoğunluğu bakımından uymayan, gerekli yapı teknolojisine sahip olmayan binaların 
İncekum Belediyesi sorumluluğunda yıkılması sağlanır. 

1.21. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usüller Tebliği'nde belirtilen hususlara uyulacaktır. 
Yapılan yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun 
pis su kanalları ağı (şebekesi) 

* Varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. 

* Yoksa, lağım mecrası inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte 
belirtilen; nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız 
pissu çukuru yapılması zorunludur. 

* Pis su çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz. 

* Turistik tesislerin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları için atık su 
arıtma sistemi kurulacak ve işletilecektir. Atık su %90 oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz 
ve söz konusu arıtma sistemleri gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilemez. 

1.22. Plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların 
usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü 
atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren 
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etmenlerin ortadan kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması zorunludur. Kentsel 
gelişme alanlarında ilgili idarelerce; 

* Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonunun sağlanması 
ve buna ilişkin yeni altyapı oluşturulması, 

* Kanalizasyon ve atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli 
sıhhi şartlara haiz olacak şekilde inşaa edilerek kullanıma verilmesi, 

* İnsan sağlığı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve 
mücadelesinin sağlanması ve üremeleri için uygun olan fiziki ortamların yok edilmesi veya en 
aza indirilmesi, 

* Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması, 

* Halkın, yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama alanlarındaki tesislerin gerekli sıhhi 
hijyenik ve teknik şartlara haiz olacak şekilde faaliyet göstermelerinin temini rutin ve periyodik 
kontrollerinin yapılması, kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemlerin uygulanması gerekmektedir. 

1.23. İmar planlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan imar planlarının hazırlanması ile ilgili teknik 
şartname hükümlerinde belirtilen ilgili standartlara göre yapılmasından ilgili idareler sorumludur. 

1.24. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz. 

1.25. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nca onanmadan 
uygulama yapılamaz. 

1.26. Bu planda, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar kamu eline geçmeden 
ve imar parselasyon planları onaylanmadan inşaat uygulamasına geçilemez. 

1.27. Planlama alanında subasman kotu 0.50 metre olup, zemin suyu yüksek olan yerlerde 1.50 
metreye kadar çıkarmaya belediye yetkilidir. 

1.28. Planlama alanı içerisinde 3 metreden yüksek istinad duvarı yapılamaz. Zorunlu hallerde 
kademeli duvar (teraslama) yapılabilir. Arazideki kot farkından dolayı 2 metreyi aşan istinad 
duvarı yapımı zorunlu olduğu hallerde hazırlanacak duvar projeleri belediye tarafından 
onaylandıktan sonra duvar yapımına geçilebilir. Duvarlar yapılmadan ana yapıya başlanamaz. 

1.29. Tüm yapılarda, çatı yapılacaktır. Çatı yapılmadan iskan ruhsatı verilemez. Binalarda 
bağımsız bölüm olmamak şartı ile çatı örtüsü altında; güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi 
için, kollektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına gizlenmesi 
zorunludur. Güneş enerjisi sistemlerinin bu biçimde uygulanması, projenin belediyeye 
onaylatılması koşuluyla yapılabilir ve iskan ruhsatı koşuludur. 

1.30. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04/04/1991 gün ve TS:9111 sayılı TSE teknik 
kurulu kararı ile belirlenen özürlü insanların ikamet edeceği binaların düzenlenmesi kurallarına 
ilişkin iç mekan mimari standartları gözönüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni 
yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları 
kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir. 

1.31. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz kıyılarıyla, deniz kıyılarını çevreleyen 
sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıların ekolojik özellikleri 
korunacaktır. 
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1.32. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. Her binaya oturacağı tabi zemin 
ortalamasından kot verilir. Eğimden ve kot farkından dolayı kat kazanılamaz. 

1.33. Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamında 
plan üzerinde gösterilen çekme mesafelerine uyulacaktır. 

1.34. Yapı adalarının içerisinde kalan DSİ'ye ait sulama kanal ve kanaletleri yapılaşma 
aşamasında korunacaktır. Yapılaşma safhasında, gerekli hallerde DSİ görüşü alınarak kanal ve 
kanaletlerin yerleri değiştirilebilir. Yapı adaları içerisinde kalan DSİ'ye ait kanal ve kanaletlere 
yapı yaklaşım mesafesi en az 2 metre olacaktır.  

1.35. 29.05.1990 onama tarihli 1/25000 ölçekli revizyon planlarından önce 
26.05.1981 tarihinde onanlı çevre düzeni planı koşullarına uygun 
olarak onanan 1/1000 ölçekli planlar geçerlidir. 

1.36. Burada açıklanmayan hususlarda Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nca 21.05.2007 tarihinde 
onanan 1/25000 ölçekli İncekum Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Revizyonu hükümleri 
geçerlidir. 

2. Fonksiyon Alanları 

2.1. Meskun Ve Gelişme Konut Alanları 

2.1.1. Bu alanlar yapı nizamı ayrık, taks (taban alanı katsayısı): 0.25, kaks (kat alanı katsayısı): 
0.50, kat adedi 2 kat (6.50 metre) olacaktır. 

2.1.2. Yapılacak ifrazlardan sonra 500 m2'den küçük parsel oluşturulamaz. 

2.1.3. Parsel içerisinde otopark yönetmeliğine göre oluşan otoparklar vaziyet planlarında 
gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. Her 
araç için yol ve manevra alanları hariç en az 15 m2 alan ayrılmak zorundadır.  

2.1.4. Çatı arası kulanımları emsale dahil edilmek ve son kat ile bağlantılı olmak şartıyla iskan 
edilebilir. Çatı saçak çıkması 100 cm'yi parapet seviyesi ise 90 cm'yi aşamaz. 

2.1.5. Kapalı çıkmalar emsale dahildir. Zemin katlarda kapalı çıkma yapılamaz. Üst katlarda 
cephe boyunca kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar ön cephede parsel sınırına 3.5, yan 
cephelerde ise 2 metreden fazla yaklaşamaz. 

2.1.6. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. Açık çıkmalar alan olarak toplam bina yüzölçümünün 
0.25'ini, bulunduğu cephe uzunluğunun ise 2/3'ünü aşamaz. Ön cephelerde parsel sınırına 3 
metreden, yan cephelerde ise 2 metreden fazla yaklaşmaz. 

2.1.7. Aynı parsel içerisindeki yapılara ait kapalı ve açık çıkmalar birbirlerine 5 metreden fazla 
yaklaşamaz. 

2.1.8. Plan üzerinde belirtilmediği taktirde yapı yaklaşım mesafesi ön cepheden 5 metre, yan 
cephelerden 4 metre, arka bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı (h/2) olarak uygulanır. 

2.1.9. Kot farkından dolayı bodrum kat çıkması halinde bu alanlar hiçbir durumda iskan 
edilemez. Parsel sınırlarına duvar yapılması halinde ön ve yan bahçe duvarları 1 metreyi, arka 
bahçe duvarı ise 1.50 metreyi aşamaz. Yan ve arka bahçe duvarları üstüne 1.5 metreyi, ön 
bahçe duvarı üstüne ise 1 metreyi aşmayan ve görüntü kirliliği yaratmayan çit yapılabilir. 



47 
 

2.1.10. Kat alanı katsayısını aşmamak kaydıyla bir pasele birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 
hallerde iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır. 

2.1.11. Bu alanlarda yapılacak ayırma işlemlerinden sonra oluşacak parsellere ve bu parseller 
üzerinde yapılacak yapılara ilişkin minimum ve maksimum cephe ve derinlikler aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

Minimum bina cephesi : 8 metre 

minimum bina derinliği : 8 metre 

maksimum bina cephesi : 30 metre 

maksimum bina derinliği : 25 metre 

minimum parsel cephesi : 17 metre 

minimum parsel derinliği : 20 metre 

yukarıdaki şartları sağlamayan parsel ve yapılara izin verilmez. 

2.2. Kentsel İş Merkezleri 

2.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar bürolar işhanları, gazino lokanta çarşı, mağazalar, 
bankalar, oteller, sinema tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler ve benzeri 
yapılar yapılabilir. 

2.2.2. Bu alanlarda emsal: 0.50, hmaks (maksimum yapı yüksekliği): 7.00 metre (2 kat) olarak 
yapı yapılmasına izin verilir. 

2.2.3. Bu alanlarda oluşturulacak her bağımsız bölüm içerisinde uygun büyüklükte wc bulunması 
zorunludur. Otopark yönetmeliğine göre ayrılması gerekli otopark alanları vaziyet planında 
gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

2.2.4. Bu alanlarda ifraz işlemlerinden sonra 500 m2'den küçük parsel oluşturulamaz. 

2.2.5. Bu alanlarda ön cephede duvar yapılamaz. Diğer cephelere ilişkin meskun ve gelişme 
konut alanlarında uygulanan şartlar geçerlidir. 

2.2.6. Bu alanlarda plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri geçerli olup, maksimum 
yapı cephe ve derinlik şartları aranmaz. 

2.2.7. Burada belirtilmeyen hususlarda meskun ve gelişme konut alanları için belirlenen 
hükümlere uyulur. 

2.3. Turizm Tesis Alanları 

2.3.1. Bu alanlarda otel,motel, tatil köyü gibi tesisler yapılabilir. 

2.3.2. Bu alanlarda yapılacak tesislerin kültür ve turizm bakanlığı'nın " turizm tesislerinin 
belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılması 
zorunludur. 

2.3.3. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka 
amaç için kullanılamaz. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine toplumun yararlanmasına açık yapı 
ve turizm tesisi yazılıp, tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez. 
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2.3.4. Turizm tesis alanlarında kültür ve turizm bakanlığı'ndan yatırım belgesi alınmadan yapı 
ruhsatı, işletme belgesi alınmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

2.3.5. Turizm tesis alanlarında kıyı kapsamına giren alanlar ile kıyı kenar çizgisinden itibaren 
sahil şeridinin birinci kısmında kalan alanlar emsal hesabına dahil edilmez. Emsal hesabında 
net imar parseli yüzölçümleri esas alınır. 

2.3.6. Turizm tesis alanlarında emsal 0.50, maksimum kat yüksekliği ise 5 kat olacaktır. 
Yüksekliği 1.80 metreyi aşmayan tesisat katı kat adedi ve yüksekliğinden sayılmaz. Tatil köyü 
yapılması halinde maksimum yapı yüksekliği 7.50 metreyi (2 kat) aşamaz. 

2.3.7 turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinden sonra 2500 m2'den küçük parsel 
oluşturulamaz. 

2.3.8. Onanlı mevzii imar planlarında TAKS:0.18, KAKS:0.90 olarak belirlenmiş parsellerde hak 
sahibinin isteği doğrultusunda Emsal:0.90, maksimum kat adedi: 5 kat olarak uygulama 
yapılabilir. TAKS:0.18 sınırlaması aranmaz. 

2.3.9. Belgeli turizm tesislerinde birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bodrum alanı bina oturum 
alanına en fazla bu alanın %50'si kadar ilave edilerek yapılabilir. İlave edilen alan hiç bir 
durumda yapı yaklaşım mesafelerini ihlal edemez. 

2.3.10. Belgeli turistik tesislerin bodrum katlarında yatak üniteleri dışında iskana yönelik diğer 
kullanımlar yer alabilir. Bodrum katlarında yapılacak bar, gece klübü, diskotek, satış üniteleri, 
restoran, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu ve jimnastik salonu, otopark, işlik gibi üretim 
alanı ve depo, çamaşırhane, kuru temizleme birimi, soğuk hava depoları, personele ait büro, 
kafeterya, soyunma odaları, duş, wc gibi turistik tesislerin bakım ve işletme ihtiyaçlarını 
karşılayacak alanlar yapılması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. 

2.3.11. Turizm tesis alanlarında 1/1000 ölçekli plan bütününde inşaat alanı mevcut emsal 
kararına göre oluşan inşaat alanının %20'si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arası olarak 
kullanılacaktır. 

2.3.12. Turizm tesisi yapı adalarının içinde turizm tesisleri yönetmeliğine göre vaziyet planında 
ayrılması gereken yeşil, yol ve otopark gibi alanların kamu eline geçmesi şartı aranmaz. 
2.3.13. Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak ağaç rölevelerine 
göre hazırlanacaktır. 
2.3.14. Turizm tesis alanlarında toplamı 30 m2 büyüklük ve 3.50 metre yüksekliği geçmemek 
koşuluyla yapılacak danışma, giriş ve güvenlik üniteleri emsale dahil değildir. Bu yapılarda 
çekme mesafesi sınırlaması aranmaz. 
2.3.15. Turizm tesis alanlarında yapılacak turizm tesisleri için maksimum ve minimum bina 
cephe derinlik şartları çekme mesafelerinin ve toplam emsalin içinde kalmak şartıyla aranmaz. 

2.4. Günübirlik Tesis Alanları 

2.4.1. .bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri 
tesisler yapılabilir. 

2.4.2. Bu alanlarda yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. E=0.05 yapı yüksekliği en fazla 4.50 m 
olacaktır. 

2.4.3. Bu alanlarda minimum ifraz 1000 m2'dir. 
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2.4.4. Karayolları yaklaşım mesafesi içerisinde kalan günübirlik tesis alanlarında hiç bir durumda 
yapı yapılamaz. 

2.5. Günübirlik Turizm Tesis Alanları 

2.5.1.bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler 
yapılabilir. 

2.5.2. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik 
tesislerin tamamlayıcısı olabilir. 

2.5.3. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak gt ile işaretli alanda 
yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı bu alanın 0.20 sini geçemez. 

2.5.4. Bu alanda minimum ifraz 1000 m2'dir. 

2.6. Yönetim Merkezleri (Belediye Hizmet, İdari Tesis Alanı) 

2.6.1. Bu alanlarda belediye hizmet binaları, ptt, itfaiye, turizm danışma büroları gibi yatırım ve 
hizmet yapmaya dönük kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar yapılabilir. 

2.6.2. Bu alanlarda yapı emsali (e):0.50, maksimum yapı yüksekliği 10.00 metre (3 kat) olarak 
uygulanacaktır. 

2.7. Sağlık Tesis Alanları 

2.7.1. Bu alanlarda hastane, sağlık ocağı, sağlık evi, poliklinik gibi tesisler yapılabilir. 

2.7.2. Sağlık tesis alanlarında turistik tesislere hizmet verecek nitelikte sağlık tesisi ve helikopter 
pisti yapılabilir 

2.7.3. Bu alanlarda yapı emsali (e):0.50, maksimum yapı yüksekliği 10.00 metre (3 kat) olarak 
uygulanacaktır. 

2.8. İlköğretim Tesis Alanları 

2.8.1. Bu alanlarda yapı emsali (e):0.50, maksimum yapı yüksekliği 10.00 metre (3 kat) olmak 
kaydıyla ilköğretim tesisleri yapılabilir.  

2.9. Park Ve Yeşil Alanlar 

2.9.1. Bu alanlarda çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı gibi düzenlemeler yapılabilir. 

2.9.2. Park alanları içerisinde amacına uygun olarak çay bahçesi, seyir alanı, yürüyüş ve bisiklet 
yolları, wc, büfe gibi üniteler yapılabilir. 

2.9.3. Park alanları içerisine yapılacak üniteler 6 m2'den büyük, 3.50 metreden yüksek olamaz. 
Park alanı içerisindeki kapalı alanların toplamı toplam park alanının %2'siniaşamaz. 2.9.4. Park 
alanlarında peyzaj projesi hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 

2.10. Trafo Merkezleri 

Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo yapıları yapılabilir. Trafo parsellerinde 
minimum ifraz şartı ve yapı yaklaşım mesafesi şartı aranmaz. Ancak cephe aldığı yoldaki 
yaklaşım mesafesi şartına uyulur. (cephe bütünlüğü sağlanır.) İhtiyaç halinde park alanları 
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içerisinde 40 m2'yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 
 

2.11. Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar 

2.11.1. Bu alanlarda ifraz işlemi sonrasında elde edilecek her parsel 10.000 m2'den küçük 
olamaz ayrıca ifraz sonrası oluşacak her parselin tapu kadastro ya da tapulama haritasında 
bulunan veya var olan bir yola en az 25 metre cephesi bulunması zorunludur. 

2.11.2. Bu alanlardaki yapılanmalarda yapı yaklaşım mesafesi tüm yollardan en az 10 metre, 
komşu parsellerden ise en az 5 metre olacaktır. Kaks:0.05, maksimum yapı yüksekliği 2 kat 
(6.50 metre) olacaktır. Maksimum inşaat alanı hiç bir durumda 250 m2'yi aşamaz. 

2.11.3. Bu alanlarda tarım ve hayvancılık üretimini korumak amacına yönelik üretimden 
pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan, mandıra, kümes, 
ahır, ağıl, sera, balık üretim çiftlikleri, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj 
çukurları, arıhaneler, un değirmeni gibi konut dışı yapılar, cephe aldığı yola 10 metreden, parsel 
sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak ve maksimum KAKS:0.55, maksimum bina yüksekliği 
Hmaks: 6.60 metre olmak üzere yapılabilir. 

2.11.4. Planda tarımsal niteliği korunacak alanlar içerisinde "t" lejandı ile gösterilen alan kıyı 
kanunu kapsamında kaldığından bu alanda hiç bir durumda yapı yapılamaz. 

2.12. Orman Alanları 

2.12.1. Bu alanlar 6831 sayılı orman kanunu ile tanımlanan alanlar olup, kullanıma dönük 
uygulama ilgili kanun hükümlerine göre yapılır. Orman alanları içerisinde getirilen farklı plan 
kararları için ilgili idareden izin alınmadan hiç bir şekilde uygulama yapılamaz. 

2.12.2. 6831-3373 sayılı orman kanunu' na göre orman sayılan alanların doğal karakterinin 
korunarak geliştirilmesi esastır. Bu alanlarda 6831/3373 sayılı orman kanunu'nda belirtilen 
ormanların bakımı, korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi esastır. 

2.12.3. Bu planla, kullanım kararı getirilemeyen orman alanları çevre ve orman bakanlığı 
tarafından yatırımcılara ve kamu kuruluşlarına tahsis edilemez. Bu planda karar getirilen ve 
yerleşim alanı içinde kalan orman statüsündeki alanların, orman yasasına uygun olarak, tahsis 
işlemi gerçekleştirilir. 

2.12.4. Orman alanı içinde kalan, özel mülkiyete konu olan ve ağaçlandırılacak alan olarak 
planlanmış alanlar var ise çevre orman bakanlığı ve tarım ve köyişleri bakanlığı' nın görüşleri 
alınmak kaydı ile "tarım alanları ile ilgili kullanım ifraz ve yapılanma koşulları" uygulanır. 

 

2.12.5. Orman Kanunu' nun 2b maddesine göre orman dışına çıkartılmış ve bu planda kullanım 
kararı getirilen alanlar var ise uygulama yapmak için Orman Kanunu ve ilgili diğer mevzuata 
uyulacaktır. 

2.13. Arıtma Tesis Alanı 

Bu alanda atık su arıtma tesisne ilişkin havuz, terfi merkezi, idari bina gibi yapı ve tesisler 
yapılabilir. 

2.14. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları 
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Planda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların bulunduğu ve plan 
üzerinde koruma alanı sınırı ile belirtilen alanlarda Antalya Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu görüş ve izni alınmadan hiçbir şekilde uygulama yapılamaz. 
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Türkler Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 
1. Genel Hükümler 

 

1.1. Afet bölgelerinde yapılan yapılar hakkında yönetmelik (ve değişikliği) 

. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik 

. Gayrisıhhi müesseseler yönetmeliği 

. Otopark yönetmeliği 

. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği 

.3621 ve 3830 sayılı kıyı kanunu ve ilgili yönetmelik 

.4957/2634 sayılı turizm teşvik kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri geçerlidir. 

 

1.2.Sosyal ve Teknik Altyapı alanı olarak ayrılan alanlar kamu eline geçmeden imar parselasyon planları 

onaylanmadan inşaat uygulanmasına geçilemez. 

 

1.3.Her binaya oturacağı tabii zemin ortalamasından kot verilir; inşaat emsali imar parseli üzerinden verilir. 

 

1.4.Yapılan yapı ve tesisler çevresinde ihtiyaca cevap verebilecek ölçekte ve sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

var ise, tesisin pis su kanalları bu ağa bağlanır; yok ise 07.01.1991 gün ve 20748 sayılı resmi gazetede yayımlanan 

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hususlar gerçekleştirilecektir. Bu alanda yapılacak tesislerin pis 

suları için atık su arıtma sistemi kurulacak ve işletilecektir. Atık su %90 oranında arıtılmadan deşarj yapılamaz ve 

söz konusu arıtma sistemi gerçekleştirilmeden kullanım izni verilemez. 

 

1.5.Tüm planlama alanında 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan otopark yönetmeliğindeki standartlar 

geçerlidir. Turizm işletme belgesi almak zorunluluğu getirilen konaklama ve günübirlik tesislerinde “Turizm Tesisi 

Yönetmeliği”ndeki otopark standartlarına uyulmak zorunludur. 

 

1.6.Planda belirtilen kat adetleri ve/veya yapı yüksekliği dışında ayrıca çatı kat ve çekme kat yapılamaz. 

 

1.7.Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk-boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimarı, 

karakteristiklerine ve topoğrafya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. 
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1.8.Turizm Tesis Alanlarında yapılacak tesislerin Turizm Bakanlığının “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olması zorunludur. Turizm yatırım belgesi alınmadan inşaat 

ruhsatı verilemez. Turizm tesis alanları olarak planlanmış ve ilgili idarece onaylanmış alanlarda yapılan turizm tesis 

ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka amaç için kullanılamazlar. Tapu kütüğünde beyanlar hanesine toplumun 

yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak; ayrıca tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı 

verilmeyecektir. 

 

1.9.Yönetim merkezi alanlarında, diğer idari yapı alanlarında, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Teknik 

Altyapı Alanı Ve Dini Tesis Alanlarında E=0.50’dir ve uygulama mimari avan projeye göre yapılacaktır. 

 

1.10.Kıyı kanunu kapsamına giren alanlarda emsal hesapları imar parsellerinde sahil şeridinin gerisinde kalan 

alanların üzerinden yapılır. Sahil şeridi (yeşil alanlar) emsal hesabında dikkate alınmaz. 

 

1.11. 3630 sayılı kanunla değişik 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

 

1.12.Burada açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli Türkler Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Doğu Antalya 

Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir. 

 

1.13. 29.05.1990 onama tarihli 1/25000 ölçekli revizyon planlarından önce 26.05.1981 tarihinde onanlı çevre 

düzeni planı koşullarına uygun olarak onanan 1/1000 ölçekli planlar geçerlidir. 

 

1.14. Bu planda yapı yaklaşma sınırı gösterilmeyen alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca çıkarılan “3030 

Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği”hükümleri geçerlidir. 

 

1.15. Minumum, ada bazında imar uygulaması yapılmadan ruhsat verilemez. 

 

1.16. İnşaat emsali imar parseli üzerinden alınır. 

 

1.17. Taşkına maruz alanlarda taşkın için her türlü önlem alınmadan uygulamaya geçilemez. 
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1.18. Karayolundan kot alan yapı adalarında kottan kazanılan katlar kat adedinden sayılır ve emsal hesabına 

dahildir. 

 

1.19. Konut ve ticaret alanlarında bağımsız bölüm oluşturmamak şartı ile çatı arasına iskan edilebilecek alanların 

kullanılması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. 

 

1.20. Binalarda bağımsız bölüm olmamak şartı ile çatı örtüsü altında güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi için 

kollektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına gizlenmesi zorunludur. Güneş enerjisi 

sistemlerinin bu biçimde uygulanması projenin belediyeye onaylatılması koşulu ile yapılabilir. 

 

1.21. Kıyı yapıları şematiktir. Kıyı kanunu kapsamında uygulama yapılması zorunludur. 

 

 

2.Yapılaşma Hükümleri 

 

2.1. Konut Alanları 

Taks=0.25 

Kaks=0.50 

Mak. H.=6.50 m ve 2 kat 

Min. Parsel alanı=800 m2 

 

2.2. Ticari Alanlar 

 

Emsal: 0.50 

Mak.h. 6.50 m ve 2 kat 

 

Ticaret alanlarında; ticari amaçlı yapılar, bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, oteller, 

sinema tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir. Ticaret 

kullanımına ayrılmış parsellerde otel yapılabilir. Ticaret alanlarında üst katlarda konut kullanımı yer alabilir. 
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 notasyonlu sağlık tesis alanı kullanıma açılmadan  notasyonlu ticaretalanında uygulama yapılamaz 

 

2.3.Turizm Tesis Alanları 

 

2.3.1. E=0.50 otellerde kat adedi: 5 kat (max) tesisat katı hariç max. Yükseklik (h)= 15.50 m’dir. 

Diğer turistik tesis ve tatil köylerinde kat adedi 2 kat; max. H=7.50’dir. 

2.3.2.turizm tesis alanlarında komşu bahçe mesafesi min. 7 m. olacaktır. 

2.3.3. Turizm tesis alanlarında 1/1000 ölçekli plan bütününde inşaat alanı mevcut emsal kararına göre oluşan 

inşaat alanının %20’ si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arası olarak kullanılacaktır. 

2.3.4. Onanlı mevzii imar planında TAKS=0,18 KAKS=0,90 verilen parsellerde hak sahibinin isteği emsal=0,90 

maksimum kat adedi 5 kat olarak kullanılabilir. Taks=0,18 sınırlaması aranmaz. Bu alanlarda bulunan tesislerin 

ekonomik ömrünü tamamlayıp yeniden yapılması durumunda bu planda getirilen turizm tesis alanları emsali 

geçerlidir. 

2.3.5. Turizm tesis alanlarında minumum ifraz------------ işaretli sınır ile belirlenen alanda 5000 m2 ‘dir. 

Bu sınır dışında kalan diğer alanlarda 10000 m2 ‘dir. 

2.3.6. Bodrum katlarda turistik tesislerin yatak üniteleri dışında iskana yönelik diğer kullanımlar yer alabilir. 

Bodrum katlarda yapılacak bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, restoran, hamam, yüzme havuzu, toplantı 

salonu ve jimnastik salonu, otopark, işlik, mutfak gibi üretim alanı ve depo, çamaşırhane, kuru temizleme birimi, 

soğuk hava depoları, personele ait büro, kafeterya, soyunma odaları, duş, wc gibi turistik tesisin bakım ve işletme 

ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar yapılması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. Yatırım belgesi alınmadan 

inşaat ruhsatı verilemez. 

 

2.4. Turizm + II.konut Alanları: 

 

Turizm Tesis Alanları için 2.3. Maddesindeki plan hükümleri geçerlidir. 

II.konut alanlarında : KAKS=0.30  

Mak.h. =6.50 m ve 2 kat 

Min.parsel alanı=800 m2 

 

İfraz yapılacak parsellerde bir bina mevcut ise, ifraz sonucunda bu binaya ayrılacak parselin büyüklüğü binanın 

toplam alanının 0.30 emsale bölünmesinden çıkacak büyüklükten az olmayacağı gibi, hiç bir şekilde 800 m2’nin 

altına düşürülmeyecektir. 
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2.5.günübirlik alanlar  

Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, 

soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir. 

Bu alanlarda yan çekme mesafesi 5 m’ dir. E=0.05, yapı yüksekliği en fazla 4.50 m olacaktır. 

Bu alanlarda minumum ifraz 1000 m2’ dir. 

 

2.6. Günübirlik Tesis Alanları 

Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, 

soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir. 

Bu alanlarda yan çekme mesafesi 5 m ‘dir. Maksimum E=0.20, yapı yüksekliği en fazla olan 4.50 m olacaktır. 

Aynı parsel bütününde kalan Günübirlik Turizm Tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı 

olabilir. 

İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır. Ancak GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam 

inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0.20’sini geçemez. 

 

2.7. Kamping Alanları: 

 

Bu alanlarda konaklama gereksinimi taşınabilir yapılarla sağlayan turizm amaçlı tesislerde yer alabilir. Bu alanlar 

için gerekli olacak yoğunluk 70 çadır/hektar olarak belirlenmiştir. 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ile turizm 

tesisleri yönetmeliğinde tanımlanan ortak kullanıma dönük sabit tesisler için: 

KAKS=0.05 (max) 

Max.h.=4.50 m 1 kat’tır. 

 

2.8. Park ve Yeşil Alanları: 

 

Bu alanlarda belediye ihtiyaca göre park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı vb. Şekillerde düzeneleme yapılabilir. 

 

2.9. Orman Alanları: 
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Bu alanlarda 5831/3373 sayılı Orman Kanununda belirtilen ormanların bakımı korunması, geliştirilmesi ve 

işletilmesi amaçlı tedbirler dışında hiç bir tesis yapılamaz. 

 

Bu plan kapsamındaki orman alanlarında çevre ve orman bakanlığınca verilen izinler muhafaza edilmek kaydıyla 

uygulamaya geçilmeden önce Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ve Orman Bölge Müdürlüğünden izin alınacaktır. 

 

2.10. Belediye hizmet alanları 

 

Belediyenin yasa ile belirlenmiş görevlerini yerine getirmek için ayrılmış alanlardır. E=0.50’ dir. 

 

2.11. Akaryakıt Ve Lpg İkmal İstasyonları  

 

2.11.1. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılmak istenilen tesislerde 2918 

sayılı karayolları trafik kanunu’nun 18. Maddesi gereğince çıkartılan ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak 

Tesisler Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ koşullarına uyulacak ayrıca Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü 

alınacaktır. 

 

2.11.2. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında konaklama tesisi yapılamaz. İmar planlarında gösterilen alanlar 

dışında akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu yapılamaz. 

 

2.11.3. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında e:0.50,    h.max:7,50  metredir. 

 

2.12. Teknik Altyapı Alanları 

 

Bu alanlarda elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtma 

gibi servisler yer alabilir. Max.h.=4.50 m 1 kattır. 
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Payallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

PAYALLAR MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

İ. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

J. KAPSAM 

J.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Payallar Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde geçerli 

olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri 

geçersiz hale gelecektir.  

J.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

K. GENEL HÜKÜMLER 

 

K.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

K.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

K.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

K.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

K.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

K.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

K.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

K.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

K.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

K.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

K.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

K.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

K.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

K.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

K.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

K.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

K.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

K.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

K.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

K.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

K.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

K.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

K.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 
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K.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

K.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

K.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

K.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

K.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

K.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

K.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

K.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

K.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

K.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

K.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

K.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

K.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

K.4. JEOLOJİK YAPI 

K.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.  

K.4.2.  İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Jeolojik Etüt Şube Müdürlüğü tarafından 

25.04.1995 tarihinde onanan 2666 no'lu Payallar (Antalya) jeolojik inceleme raporu ve İller Bankası 

Antalya 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.04.2000 tarihinde onanan Payallar (Antalya) imar planına esas 

ilave jeolojik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır. 

K.4.3. Sedimanter seri ve alüvyon alanı olarak belirlenen kısımlarda zeminin derine doğru Jeoteknik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sondajlı zemin etütleri yapılması zorunludur. 

K.4.4. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

K.4.5. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

K.4.6. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

K.4.7. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

K.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

K.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

K.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

K.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

K.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

K.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 
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yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

K.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

K.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, imar uygulaması planlama alanı bütününde veya belediye 

tarafından tespit edilecek düzenleme sınırlarına göre etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

18.maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

K.13. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

K.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

K.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

K.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

K.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

K.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır. 

K.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

K.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

K.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

K.22. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz.  

K.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  
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K.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

K.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

K.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

K.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Payallar (ANTALYA) 1/25.000 ölçekli çevre 

düzeni planı ve Payallar Belediye Başkanlığı’nca onanlı 1/5000 Ölçekli Payallar (Antalya) ilave ve 

revizyon nazım imar planında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

K.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

K.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

K.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

K.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

K.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

K.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

K.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

K.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

K.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

K.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

K.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

K.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

K.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

K.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

K.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

K.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

K.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

K.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

K.28.18. Onaylı imar planında 2 kat olarak öngörülen bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı 

tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 

2.50 metreyi geçemez. 



62 
 

 

K.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

K.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

K.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

K.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

K.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

K.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

K.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

K.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

K.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

K.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

K.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

K.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

K.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

K.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

K.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  
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K.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

K.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

K.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

K.30. BODRUM KATLAR 

K.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

K.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

K.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

K.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

K.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

K.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

K.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

K.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

K.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

K.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

K.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

K.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

K.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

K.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

K.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

K.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

K.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

K.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

L. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

L.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 
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L.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

L.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

L.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

L.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin 

altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  

L.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.   

L.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

L.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

L.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

L.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

L.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

L.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

L.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

L.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. 3194/18. Madde hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, 

imar planı revizyonu ya da tadilatı gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk 

yapılan imar uygulaması esnasında yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir.  

L.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

L.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

L.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

L.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)   : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları   

Emsal (E): 1.00 ve 0.80 olan bölgelerde  : 30x35 metre 

Emsal (E): 0.50 olan bölgelerde    : 25x25 metre 

 Minimum parsel cephesi    : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

L.1.1.17.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

L.1.1.18. KAKS:1.00, KAKS:0.80 ve KAKS:0.50 olarak öngörülen konut ve konut altı ticaret alanlarında plan ile belirlenen 

emsale (KAKS) konu toplam inşaat alanı aşılmamak kaydıyla aşağıdaki koşulları sağlayan parsellerdeki kat adedi plan 

değişikliği yapılmaksızın arttırılabilir: 
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 KAKS:1.00 ve KAKS:0.80 olarak öngörülen bölgelerde, yollardan 8 metre, yan bahçelerden 6 metre, iki bina 

arasında 12 metre yaklaşma mesafesi bırakmak şartlarıyla, 3000 m² ve üzerinde yüzölçümlü parsellerde 8 kat 

yapı yapılabilir.  

 KAKS:0.50 olarak öngörülen bölgelerde, 1500-2000 m² arasındaki imar parsellerinde 3 kat, 2000m² ve üstünde 

büyüklüğe sahip imar parsellerinde 4 kat yapı yapılabilir. 

L.1.1.19. Plandaki kat adedinin D.1.1.18. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale konu yapı 

taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre yapılan 

TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik dilime 

tamamlanabilir.  

L.1.1.20. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı büyüklüğü 

250 m²’den az olamaz. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez. 

L.1.1.21.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

L.1.1.22.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

L.1.1.23.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

L.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

L.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

L.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

L.2.3. Planda konut altı ticaret alanı olarak belirlenen 25 metre ve üzerinde genişliğe sahip trafik yollarından cephe alan 

parsellerde zemin katın ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlarda ticaret kullanımı isteğe bağlıdır. Diğer 

bölgelerdeki konut altı ticaret alanlarında ticaret kullanımı isteğe bağlıdır.   

L.2.4. Konut altı ticaret alanı olarak planlı, 4000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlar ticaret amaçlı 

kullanılabilir. Bu durumda plandaki emsale konu toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban alanı 

katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. 

L.2.5. Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

L.2.6. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.2.7. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

L.2.8. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

L.2.9. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

L.2.10. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

L.2.11. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

L.2.12. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur. 

L.2.13. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

 

 

L.3. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

L.3.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

L.3.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

L.3.3. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 
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L.3.4. Plan üzerinde tanımlı olan yapılaşma koşulları geçerlidir. Yapı nizamı blok olup, maksimum yapı yüksekliği 2 katı 

(8.50 metre) geçemez. 

L.3.5. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

L.3.6. Yapılacak ifraz işlemi ile 100 m²'den küçük parsel oluşturulamaz. Parsel cephesi 5 metreden, parsel derinliği ise ön 

bahçe mesafesi +5.00 metreden az olamaz. 

L.3.7. Mevcut küçük sanayi sitesinin cephe aldığı 25 metre genişliğindeki yol ile bu yolun doğusundaki 21 metre 

genişliğindeki yol ve kuzeyde DSİ sulama kanalı ile güneyde turizm merkezi sınırı arasında kalan bölgede gerekli 

çevresel önlemlerin alınması, ilgili mevzuatın uygulanması koşuluyla planda tadilat yapılmaksızın imalata dayalı 

küçük sanayi tesisleri yapılabilir. Bu alanlarda küçük sanayi tesisi yapılması durumunda yapılaşma koşulları ayrık 

nizam 2 kat, emsal (E): 0.40 olarak uygulanır. Yapı yaklaşım mesafeleri 21 metre ve 25 metrelik yollardan 7 metre 

diğer yollardan 5 metre, komşu parsellerden ve arka bahçeden 5 metre olacaktır. 

L.3.8. Yapılaşmaya ilişkin; binalara kot verilmesi, asma kat yapımı, bodrum kat yapımı, çatı, açık ve kapalı çıkma yapımı vb. 

hususları belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.4. SANAYİ TESİSLERİ (ASFALT PLENTİ ÜRETİM TESİSİ) 

L.4.1. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 16.12.2011 tarih ve 1237 sayılı görüş yazısına istinaden parselin çevresinde 30 

metrelik alan sağlık koruma bandı olarak ayrılmak zorundadır. 

L.4.2. Sağlık koruma bandı içerisinde sanayi üretimine yönelik yapı ve tesisler yapılamaz. Ancak idari tesisler yapılabilir. 

L.4.3. Tesise ait idari büro, wc, duş, dinlenme odası vb. Sosyal alanlar için yapı emsali (E): 0.20 olup, yapı yüksekliği 6.50 

metreyi (2 kat) aşamaz. 

L.4.4. Sanayi tesisine ilişkin yükseklik ve alan kullanımı mimari projesinde ve vaziyet planında tesisin ihtiyacına göre 

belirlenecek olup, idarenin onayına tabiidir.  

L.4.5. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü'nün 21.12.2011 tarih ve 9084 sayılı görüşüne istinaden yatırım 

öncesinde ilgili müdürlüğün ÇED yönetmeliği kapsamında onayı alınacaktır. 

L.4.6. Antalya Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 21.11.2011 tarih ve 3512 sayılı görüş yazısı gereğince sanayi 

mevzuatına dair yasa ve yönetmelikler geçerlidir. 

 

L.5. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

L.5.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

L.5.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

L.5.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

L.5.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

L.5.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

L.5.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

L.5.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

L.6. ÖZEL YURT ALANLARI 

L.6.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

L.6.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 
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L.6.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

L.7. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

L.7.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

L.7.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.7.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.7.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.8.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

L.8.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

L.8.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

L.9. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

L.9.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

L.9.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

L.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

 

L.10. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

L.10.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

L.10.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.10.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.10.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.10.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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L.10.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

L.10.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.10.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.10.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.10.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.10.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

L.10.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.10.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.10.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.10.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.11. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

L.11.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

L.11.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.11.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.11.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.12. PAZAR ALANLARI 

L.12.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

L.12.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

L.12.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

L.12.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

L.13. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

L.13.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

L.13.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

L.13.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 
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L.14.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

L.14.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

L.14.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

L.15. TRAFO MERKEZLERİ 

L.15.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

L.15.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

L.15.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

L.16. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

L.16.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

L.16.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

L.16.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

L.17. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

L.17.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

L.17.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

L.17.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

L.17.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

L.17.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

L.17.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

L.17.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 
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L.17.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

L.17.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dahil değildir. 

L.17.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

L.17.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

L.17.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Payallar Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 
1. Genel hükümler 

  
1.1. Bu planda 
1.1.1. 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 
1.1.2. 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 
1.1.3. 3830 sayılı kanunla değişik 3621 sayılı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 
1.1.4. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri, 
1.1.5. Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 
1.1.6. Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulması 

zorunludur. 
1.2. "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usûller Tebliğinde" belirtilen hususlara 

uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler çerçevesinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte 
sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı(şebekesi); 

1.2.1. Varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. 
1.2.2. Yoksa "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik"te belirtilen, nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı 
tesis için bağımsız pissu çukuru yapılması zorunludur. 

1.2.3. Pissu çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz. 
1.2.4. Turistik tesislerin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşimlerinin pissuları için atık 

su arıtma sistemi kurulacak ve işletilecektir. Atık su %90 oranında arıtılmadan deşarjı 
yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemleri gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni 
verilemez. 

1.3. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun Ve İlgili Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 

1.4. Yapı adaları içerisinde kalan doğal su yolları duvar, çift ve bina gibi yapılarla 
kesilmeyecektir. Doğal su akışı kontrollü olarak, serbest akışına devam edebilecek 
nitelikte direne edilecektir. 

1.5. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapıları 
Hakkın Da Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak belediyesince yaptırılacak jeolojik, 
jeofizik ve jeoteknik etütler sonucu gerekli görülmesi halinde takviye edilecektir. 

1.6. 27/05/2010 tarihinde onaylanmış jeolojik etüd raporu doğrultusunda uygulama 
yapılacaktır 

1.7. Jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma 
riski yüksek olarak tespit edilen alanlar hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmayacak olup bu 
alanlar imar planında yeşil alan olarak düzenlenecektir. 

1.8. Bu planın onay tarihinden önce imar mevzuatına uygun olarak imar planı yapılmış ve 
uygulama yapılmış alanlarda jeolojik etüt raporu hazırlanarak, Jeoteknik ve jeofizik etüt 
raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek alan olarak tespit edilirse bu alan(parsel ve/veya 
parseller) plan değişikliği yapılarak yeşil alana dönüştürülecektir. 

1.9. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım vb. 
altyapının yer ve güzergah seçiminde ve doğalgaz boru hatları ve tesislerinde jeolojik ve 
gerektiğinde yapılacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik 
önlemleri alınacaktır. 

1.10. İnşaatı tamamlanan veya halen kullanılan binalarda tadilat yapılması halinde taşıyıcı 
sistem üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. 

1.11. Proje ve inşaat aşamasında bodrum katlarda yapılacak pencere vb. Gibi açıklıklar bina 
rijitliğıni bozacak nitelikte olmayacak ve bu hususlarda Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Ki Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 
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1.12. Beton kalitesinin titizlikle denetlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak, inşaatlarda 
hazır beton kullanılacak olup binalarla ilgili hususlarda ilgili idare sorumlu olacaktır. 

1.13. İnşaat aşamasında donatılarda yerleşme hataları(etriyeve bağlantı vb. gibi) önlenecek, 
bu konuda denetim ilgili idarelerce titizlikle yürütülecektir. 

1.14. İnşaat sırasında tuğla örme hataları(sandviç duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması, 
kalkan duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması vb. gibi) denetim arttırılması yoluyla 
önlenecektir. 

1.15. Yapıda kolondan tesisat geçirilmesi veya bu şekilde taşıyıcı sistemi zayıflatıcı 
düzenlemelerden kaçınılacaktır. 

1.16. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin türk standartları enstitüsünce 
belirlenen standarda uygun belgeli olması zorunludur. 

1.17. "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" koşullarının yerine 
getirilmesinden belediyeler yükümlüdür. 

1.18. Plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların 
usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her 
türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar 
veren etmenlerin ortadan kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması 
zorunludur. 

1.19. Kentsel gelişme alanlarında ilgili idarelerce; 
1.19.1 Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfenksiyonunun ve 

atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli sıhhi şartlara 
haiz olacak şekilde inşaa edilerek kullanıma verilmesi. 

1.19.2 İnsan sağlığı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve 
mücadelesinin sağlanması ve üremeleri için uygun olan fiziki ortamların yok edilmesi veya 
en aza indirilmesi. 

1.19.3 Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması, 
1.19.4 Halkın, yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama alanlarındaki tesislerin gerekli sıhhi 

hijyenik ve teknik şartlara haiz olacak şekilde faaliyet göstermelerinin temini, rutin ve 
periyodik kontrollerinin yapılması, kontrol göstermelerinin temini, rutin ve periyodik 
kontrollerinin yapılması, kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemlerin uygulanması 
gerekmektedir. 

1.20. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulanması yapılamaz. 
1.21. İnşaat emsali net imar parseli üzerinden hesaplanır. 
1.22. Planda, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar kamu eline geçmeden 

inşaat uygulamasına geçilemez. 
1.23. Tüm yapılarda, çatı yapılacaktır. Çatı yapılmadan iskan ruhsatı verilemez. Binalarda 

bağımsız bölüm olmamak şartı ile çatı örtüsü altında, güneş enerjisi sistemi tesis 
edilebilmesi için, kollektörlerinçatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına 
gizlenmesi zorunludur. Güneş enerjisi sistemlerinin bu biçimde uygulanması, projenin 
belediyeye koşulu ile yapılabilir. 

1.24. Konut ve ticaret alanlarında bağımsız bölüm oluşturmamak şartı ile çatı arasında iskan 
edilebilecek alanların kullanılması halinde bu alanlar emsale dahildir. 

1.25. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04/04/1991 gün ve ts:9111 sayılı tse teknik 
kurulu kararı ile belirlenen "özürlü insanların ikamet edeceği binaların düzenlenmesi 
kuralları"nailişkin iç mekan mimari standartları gözönüne alınmak süretiyle, bedensel 
özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlaraait yapıların 
ve umumi binaların kullanılabilmelerinisağlayacak düzenlemelerinin getirilmesi 
mecburidir. 

1.26. Çatı saçak çıkması 0,50-1,00 metre arasında olabilir. 
1.27. Eğimden ve kot farkından dolayı kat kazanılamaz. 
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1.28. Kapalı çıkmalar bulunduğu cephenin 2/3' ünü geçemez ve çıkmalar komşu cepheye 1,20 
metreden fazla yaklaşamaz. 

1.29. Zemin suyu yüksek yerlerde su basman kotu +1,50 metreye kadar yükseltilebilir. 
1.30. Arka bahçe mesafesi h/2 dir. Sağlanamadığı durumlarda 3,00 metreye kadar düşebilir. 
1.31. Yapılaşma katsayısını aşmamak üzere bir parsele birden fazla bina yapılabilir. 
1.32. Kamu tesis alanlarında(yönetim,eğitim, sağlık vb. Tesis alanları) uygulama mimari avan 

projeye göre yapılacaktır. 
1.33. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz kıyılarıyla, deniz kıyılarını çevreleyen 

sahil şeritlerinden yararlanmadan öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıların ekolojik 
özellikleri korunacaktır. 

1.34. Enerji nakil hatları altında ilgili kurumların vermiş olduğu yapı yaklaşma sınırları içerisine 
yapı yapılamaz. 

1.35. Planda ayrılan arıtma tesisinin çekme mesafeleri için ağaçlandırılmadan arıtma tesisi 
faaliyete geçemez 

1.36. Bu planda yer almayan konularda 21.05.2007 tarihinde onaylanmış doğu antalya çevre 
düzeni revizyon planı hükümleri geçerlidir. 

 
2. Ticaret Alanları 

 
2.1. Bu bölgede; ticari amaçlı yapılar, bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, 

bankalar, oteller ve sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler 
ve benzeri yapılar yapılabilir. 

2.2. Zemin üstü katlarda konut veya turizm amaçlı apart otel, pansiyon yer alabilir. 
2.3. Ticaret alanlarında e:0,50 hmax:7,50m.dir 2 kattır. 
2.4. İmar adalarında parselasyon planı yapılmadan uygulamaya geçilemez. 
2.5. Bu alanlarda minimum ifraz 500 m2' dir. 

 
3. Turizm Tesis Alanları 

 
3.1. Turizm tesis alanlarında otel, motel, tatil köyü gibi tesisler yapılabilir. 
3.2. "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesineve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine 

uyulması zorunludur. 
3.3. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka 

bir amaç için kullanılamazlar. 
3.4. Turizm tesisi yapı adalarının içerisinde "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre vaziyet planında ayrılması gereken 
yeşil, yol ve otopark gibi alanların kamu eline geçmesi şartı aranmaz. 

3.5. Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak ağaç rölevelerine 
göre hazırlanacaktır. 

3.6. Tesisat katı kat adedinden sayılmaz. 
3.7. 1/1000 ölçekli plan bütününde turistik tesis alanlarında inşaat alanı mevcut emsal 

kararına göre oluşan inşaat alanının % 20' si oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı 
arası olarak kullanılacaktır. 

3.8. Belgeli turistik tesislerin bodrum katlarında yapılacak bar, gece klübü, diskotek, satış 
üniteleri, restoran, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu ve jimnastik salonu 
kullanımları emsale dahil değildir. 

3.9. Bodrum katlarında otopark yapılması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. 
3.10. Belgeli turistik tesislerde birden fazla bodrum yapılabilir. Binalarda bodrumlar, bina 

oturumunu geçmez. Ancak belgeli turistik tesislerde bodrum alanı, bina oturma alanına 
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en fazla bu alanın %50' si kadar ilave edilerek yapılabilir. Bu ilave hiç bir şekilde çekme 
mesafelerini ihlal edemez. 

3.11. Turizm tesis alanlarında toplam 30 m2 büyüklük ve 3.50 m yüksekliği geçmemek 
koşuluyla yapılacak danışma, giriş ve güvenlik üniteleri emsale dahil değildir. Bu 
yapılarda çekme mesafesi sınırlaması aranmaz. 

3.12. Turizm tesis alanlarında otellerde e:0,50 hmax:5 kat, tatil köylerinde e:0,50 hmax:2 kattır. 
3.13. Onaylı mevzi imar planlarında TAKS: 0,18, KAKS: 0,90’dır. İstenilen parsellerde projesine 

göre e: 0,90 maksimum kat adedi 5 kat olarak kullanılabilir. TAKS:0,18 sınırlanması 
aranmaz. 

3.14. Asma kat, kat adedinden sayılmaz ve emsale dahildir. 
3.15. Asma kat yapılması halinde zemin kat temiz (net) iç yüksekliği max. 7,50 metre ve 

zeminde asma kat yapılmaması durumundazemin kat temiz (net) iç yüksekliği max 5,50 
metredir. 

3.16. Bu alanlarda minimum ifraz 3000 m2'dir. 
3.17. Turizm yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilemez. Turizm işletme belgesi 

alınmadan işletmeye açılamaz. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine toplumun yarar lan 
m as in a aç ik yapı ve turizm tesisi yazılacak ve tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı 
verilmeyecektir. 

3.18. Bu plandan önce ifraz görmüş alanlarda önceki kulanım olabilir. 
 

4. Turizm + 2.Konut Alanları 
 

4.1. Turizm alanı olarak kullanıldığı takdirde yukardaki notlar geçerlidir. 
4.2. II. Konut alanlarında: 
            TAKS= 0,15 
            KAKS= 0,30 
            Max. H= 6,50 metre ve 2 kattır. 
4.3. Onaylı mevzi imar planlarında TAKS: 0,18, KAKS: 0,90’dır. İstenilen parsellerde projesine 

göre e: 0,90 maksimum kat adedi 5 kat olarak kullanılabilir. Taks:0,18 sınırlanması 
aranmaz. 

4.4. Bu alanlarda minimum ifraz 500 m2' dir. 
 

5. Günübirlik Alanları 
 

5.1. Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane, ve 
benzeri tesisler yapılabilir. 

5.2. Bu alanlarda yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. E=0,05 yapı yüksekliği en fazla 4.50 m 
olacaktır. 

5.3. Bu alanlarda minimum ifraz 1000 m2' dir. 
 

6. Günübirlik Tesis Alanları 
 

6.1. Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya 
yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve 
benzeri tesisler yapılabilir. 

6.2. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik 
tesislerin tamamlayıcısı olabilir. 
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6.3. Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde ikinci 50 mlik alanda yer alan ve turizm 
tesisinin tamamlayıcısı niteliğinde olan günübirlik tesis alanlarında 3830/3621 sayılı Kıyı 
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uyarınca uygulama yapılacaktır. 

6.4. Bu alanlarda yan bahçe mesafesi 5 m'dir. Maksimum E=0.20 yapı yüksekliği en fazla 4.50 
m olacaktır. 
 

7. Park Ve Yeşil Alanlar 
 

7.1. Bu alanlar, içerisinde oyun alanı vb. açık alanları içeren kullanımlardır. 
7.2. Bu alanlarda piknik masası, çöp bidonu, ocak, spor ve çocuk oyun alanı, sızdırmasız 

fosseptikli wc, duş, büfe, kır gazinosu, çay bahçesi, çeşme ve serbest gezinti alanı 
yapılabilir. Yapılacak üniteler (wc, duş, büfe, trafo vb.) 6 m2' yi aşamaz. 

7.3. Buradaki birimlerin yerleri ve büyüklükleri mimari avan projede belirlenir. 1/500 ölçekli 
kentsel tasarım uygulama projeleri hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez. 

7.4. Kıyı boyunca park alanları içerisinde düzenleme aşamasında yaya yolları 
oluşturulacaktır. 
 

8. Eğitim Tesis Alanları 
 

8.1. Bu alanlarda kreş .anaokulu ve ilköğretim yapılabilir. 
8.2. Bu alanlarda inşaat e: 0.30 hmax: 7.50 m dir. 

 
9. Sağlık Tesisi, Resmi Kurum Alanı 

 
9.1. Bu alanlarda E=0,30, Hmax:7,50m ve 2 kattır. 

 
10. İbadet Alanı 

 
10.1. Bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uygun görülecek projeye göre uygulama 

yapılacaktır. 
 

11.       Akaryakıt Ve Lpg İkmal İstasyonları 
 

11.1. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılmak 
istenilen tesislerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince 
çıkartılan "Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 
Ve Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 
Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik koşullarına uyulacak ayrıca enerji ve tabii 
kaynaklar bakanlığı görüşü alınacaktır. 

11.2. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında konaklama tesisi yapılamaz. İmar planlarında 
gösterilen alanlar dışında akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu yapılamaz. 

11.3. Akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarında e:0.50, h. Max: 7.50 metredir. 
 

12.      Terminal alanları 
 

12.1. Bu alanlarda E: 0.30 ve 2 kattır. 
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Emişbeleni Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

EMİŞBELENİ MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

A. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

B. KAPSAM 

B.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Emişbeleni Uygulama İmar planı ve Gıda, İmalat, Dağıtım, 

Depolama Maksatlı Emişbeleni ALTSO Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

C. GENEL HÜKÜMLER 

 

C.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

C.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

C.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

C.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

C.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

C.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

C.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

C.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

C.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

C.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

C.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

C.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

C.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

C.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

C.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

C.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

C.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

C.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

C.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

C.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

C.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

C.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

C.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

C.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

C.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

C.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 
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C.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

C.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

C.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

C.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

C.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

C.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

C.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

C.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

C.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır. 

C.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

C.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

C.4. JEOLOJİK YAPI 

C.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

C.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

C.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

C.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

C.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

C.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

C.6. Planlama alanı içerisinde yer alan kuru ve sulu dereler tesviye edilmeden, taşkına yönelik tedbirler 

alınmadan yapı ruhsatı verilemez. Dere yatakları daraltılamaz. 

C.7. Planda taşkın alanı olarak belirlenen bölgelerde taşkına yönelik tedbirler alınmadan yapı ruhsatı 

verilemez.  

C.8. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

C.9. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

C.10. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

C.11. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

C.12. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

C.13. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 



78 
 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

C.14. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. Plan onama sınırı içerisinde 

uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 

18. Maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur. 

C.15. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

C.16. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

C.17. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

C.18. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

C.19. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

C.20. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

C.21. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı 

zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 

3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

C.22. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

C.23. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz.  

C.24. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

C.25. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

C.26. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  
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C.27. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

C.28. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Emişbeleni Nazım İmar 

Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

C.29. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

C.29.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

C.29.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

C.29.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

C.29.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

C.29.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

C.29.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

C.29.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

C.29.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

C.29.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

C.29.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

C.29.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

C.29.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

C.29.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

C.29.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

C.29.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

C.29.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

C.29.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

C.29.18. Onaylı imar planı kapsamında gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir.  Ancak 

terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 2.50 metreyi geçemez. 

C.29.19. Planlama alanında gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta 

merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

C.30. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

C.30.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  
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C.30.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

C.30.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

C.30.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

C.30.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

C.30.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

C.30.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

C.30.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

C.30.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerindeyse: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla 

olması durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

C.30.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altındaysa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. 

Yapılacak olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar 

yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme 

yapılacaktır. Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 

3 metreden çok olamaz. 

C.30.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

C.30.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

C.30.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

C.30.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

C.30.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

C.30.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 
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C.30.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

C.31. BODRUM KATLAR 

C.31.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

C.31.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

C.31.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

C.31.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

C.31.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

C.31.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

C.31.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

C.31.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

C.31.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

C.31.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

C.31.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

C.32. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

C.32.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

C.32.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

C.32.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

C.32.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

C.32.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

C.32.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

D. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

D.1.1. AYRIK NİZAM ALANLAR 

D.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

D.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  
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D.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi karayolu statüsündeki yollardan 7 metre, 

5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve 

sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  Yan bahçe mesafesi en az 3 metredir.  

D.1.1.4. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

D.1.1.5. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

D.1.1.6. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır.  

D.1.1.7. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

D.1.1.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

D.1.1.9. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

D.1.1.10. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

D.1.1.11. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

D.1.1.12. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

D.1.1.13. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

D.1.1.14. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

D.1.1.15. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7 x 7 metre 

 Maksimum bina ebatları    : 25x25 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

D.1.1.16.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

D.1.1.17.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

D.1.1.18.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

D.1.1.19.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

D.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

D.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

D.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

D.2.3. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde yol boyunca zemin katta ticaret kullanımı zorunludur. Diğer 

konut altı ticaret alanlarında zemin kat isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. Normal katlar ticaret amaçlı 

kullanılamaz.  

D.2.4. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu, ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir.  

D.2.5. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

D.2.6. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  
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D.2.7. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

D.3. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

D.3.1. Gıda, İmalat, Dağıtım, Depolama Maksatlı Emişbeleni ALTSO Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı 

onama sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü görüşü alınmaksızın 

uygulama yapılamaz.  

D.3.2. Gıda, İmalat, Dağıtım, Depolama Maksatlı Emişbeleni ALTSO Küçük Sanayi Sitesi Uygulama İmar Planı 

onama sınırları içerisinde plana esas jeolojik etüt yaptırılıp, ilgili idaresince onanmadan plan üzerinde 

uygulama yapılamaz. Yaptırılacak Jeolojik etüt sonucunda ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alanların ya 

da yerleşime uygun olmayan alanların tespiti halinde plan jeolojik etüt raporuna göre tadil edilmeksizin 

uygulama yapılamaz. 

D.3.3. Bu alanlarda gıda imalat ve toptancıları, pastane ve fırın imalathaneleri, içecek dağıtıcı ve imalatçıları, 

yemek fabrikası, dondurulmuş gıda imalat ve saklama tesisleri, süt ve süt ürünleri imalathaneleri, et işleme 

tesisleri, mezbahalar ve tüm bu tesislere ait depolama üniteleri yapılabilir. 

D.3.4. Küçük sanayi sitesi planlama sınırları içerisinde öngörülen ticaret alanlarında küçük sanayi sitesinin 

günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticaret birimleri yapılabilir. 

D.3.5. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

D.3.6. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

D.3.7. Plan ile öngörülen arıtma tesisi yapılıp, tam olarak faaliyete geçmeden yapılacak olan küçük sanayi 

tesislerine yapı kullanma izin belgesi verilmez. Atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması 

zorunludur. 

D.3.8. Küçük sanayi alanı içerisinde patlayıcı ve yanıcı madde içeren tesis ve imalathaneler yer alamaz. 

D.3.9. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

D.3.10. Teras çatı yapımı zorunlu olup, çatıda görüntü kirliliği yaratıcı düzenlemeler yapılamaz. 

D.3.11. Yapılacak yapılarda plan üzerinde belirlenen yapı yaklaşım mesafelerine uyulmak kaydıyla maksimum 

ve minimum blok boyu şartı aranmaz. 

D.3.12. Yapılacak olan ifraz işlemleri sonrası 500 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz.  

D.3.13. Tesis bütünlüğünün sağlanması için planda belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı nizamı ve 

yoğunluğuna uygun avan proje hazırlanıp, belediye tarafından onaylanmadan parsel ölçeğinde uygulama 

yapılamaz. 

D.3.14. Planlama alanının tamamında tesis bütünlüğünü sağlamak İçin belediyece onaylı avan projeye uygun bina 

kütle etüdü yapılıp, görünüm bütünlüğü sağlanmadan ve planlama alanının tamamında vaziyet planları 

onaylanmadan inşaat uygulamasına geçilemez. 

D.3.15. Planlama alanı bütününde avan projenin hazırlanıp, vaziyet planlarının onaylanmasının ardından parsel 

ölçeğinde münferit olarak inşaat uygulaması yapılabilir. 

D.3.16. Sanayi bloklarında kot, binaların cephe aldığı yolun teratuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) 

alınacaktır. 

D.3.17. Küçük Sanayi ve Küçük sanayiye bağlı ticaret bloklarında asma kat yapımı zorunludur.  

D.3.18. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

D.3.19. Küçük Sanayi alanlarında yapı nizamı bitişik nizam 1 (bir) kat olup, yapı emsali 0.70'i, yapı yüksekliği 

plan üzerindeki gösterime bakılmaksızın 9.30 metreyi (asma katlı zemin kat 5.50 metre, normal kat 3.80 

metre) aşamaz. 

D.3.20. Ticaret alanlarında plan üzerinde belirlenen yapı yaklaşım mesafelerine uymak şartıyla bitişik nizam 2 

(iki) kat yapı yapılabilir. Bu alanlarda yapı emsali 0.30 olup, taban alanı kullanımı hiç bir durumda 0.30'u 

aşamaz. Yapı yüksekliği plan üzerindeki gösterime bakılmaksızın asma katlı zemin katta 5.50 metre, 

normal katta 3.80 metre olmak üzere toplamda 9.30 metredir.  

D.3.21. Ticaret alanlarında zemin katlarda açık ve kapalı çıkma yapılamaz. Normal katta ise ön ve arka cephede 

1.50 metreyi aşmayan açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

D.3.22. Sanayi ve sanayi ile bağlantılı ticaret bloklarında birden fazla bodrum kat yapılamaz. Tabii zemine 0.50 metreden fazla 

gömülmeyen bodrumlar emsale dâhil edilmek kaydıyla iskân edilebilir.  
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D.3.23. Küçük Sanayi alanının güneyindeki Delice Çayı'na yaklaşım mesafesi 50 metreden, doğusundaki Kırıklar 

deresine yaklaşım mesafesi ise 20 metreden az olamaz. 

D.3.24. Karayolları Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Ticari tesisler için karayolu yapı yaklaşma mesafesi 

25 metreden az olamaz. Geçiş yolu İzin belgesi alınmadan İnşaat uygulamasına geçilemez. 

D.3.25. 20 metre genişliğindeki sağlık koruma bandı İçerisinde sanayi yapısı yapılamaz. 

D.3.26. Yapılaşmaya ilişkin diğer hususları belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

D.4. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

D.4.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

D.4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

D.4.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

D.4.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

D.4.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

D.4.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

D.4.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

D.5. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

D.5.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

D.5.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.5.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.5.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.6.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

D.6.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

D.6.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.6.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

D.6.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

D.7. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 
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D.7.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

D.7.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

D.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

D.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

D.8. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

D.8.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

D.8.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.8.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.8.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.8.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.8.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

D.8.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.8.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.8.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.8.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.8.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

D.8.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

D.8.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.8.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.8.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.8.4. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  

D.8.4.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  
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D.8.4.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.8.4.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinlikleri vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.9. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

D.9.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

D.9.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

D.9.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

D.9.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

D.10. PARKLAR, ÇOCUK BAHÇELERİ VE MESİRE YERLERİ 

D.10.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, piknik ve eğlence alanları 

toplamıdır. 

D.10.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

D.10.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

D.10.4. Mesire alanı olarak tanımlı alanlarda kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde 

günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının 

karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, 

oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği tesisler yapılabilir. Bu alanda yapılacak yapıların emsali 

(E):0,05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

D.11.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

D.11.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

D.11.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

D.12. TRAFO MERKEZLERİ 

D.12.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

D.12.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

D.12.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

D.13. ORMAN VE 2B ALANLARI 

D.13.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

D.13.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 
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D.13.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

D.13.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

D.13.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

D.13.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

D.13.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

D.13.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

D.13.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

D.14. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

D.14.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

D.14.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

D.14.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

D.15. ARITMA TESİS ALANLARI 

D.15.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

D.15.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

 

D.16. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR (SERA ALANLARI) 

D.16.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

D.16.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

D.16.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 



88 
 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

D.16.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

D.16.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

D.16.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

D.16.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

D.16.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

D.16.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

D.16.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

D.16.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

D.16.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Güzelbağ Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

GÜZELBAĞ MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

E. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

F. KAPSAM 

F.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Güzelbağ İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Güzelbağ 

ALTSO Sanayi Sitesi uygulama imar planı onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri 

revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

F.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

G. GENEL HÜKÜMLER 

 

G.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

G.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

G.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

G.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

G.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

G.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

G.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

G.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

G.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

G.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

G.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

G.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

G.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

G.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

G.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

G.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

G.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

G.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

G.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

G.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmemişse),  

G.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

G.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

G.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  
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G.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

G.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

G.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

G.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

G.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

G.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

G.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

G.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

G.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

G.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

G.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

G.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

G.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

G.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

G.4. JEOLOJİK YAPI 

G.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.  

G.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

G.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

G.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

G.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

G.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

G.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

G.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

G.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

G.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

G.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

G.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 
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standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

G.12. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. Plan onama sınırı içerisinde 

uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 

18. Maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur. 

G.13. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

G.14. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

G.15. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

G.16. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

G.17. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

G.18. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

G.19. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı 

zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 

3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

G.20. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

G.21. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz. 

G.22. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

G.23. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

G.24. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  
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G.25. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

G.26. Alanda orman vasfını yitirmiş maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmaz (2/b parseli) bulunması halinde plan 

kararı getirilmiş olsa dahi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından 

uygun görüş alınmaksızın uygulama yapılamaz. 

G.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Güzelbağ (ANTALYA) 1/5.000 ölçekli ilave ve 

revizyon nazım imar planı ve Güzelbağ (ANTALYA) ALTSO Sanayi Sitesi nazım imar planlarında 

belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

G.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

G.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

G.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

G.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

G.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

G.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

G.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

G.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

G.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

G.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

G.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

G.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

G.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

G.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

G.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

G.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

G.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

G.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

G.28.18. Planlama alanında gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta 

merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

G.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 
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G.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

G.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

G.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

G.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

G.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

G.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

G.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

G.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

G.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerindeyse: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla 

olması durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

G.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altındaysa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. 

Yapılacak olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar 

yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme 

yapılacaktır. Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 

3 metreden çok olamaz. 

G.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

G.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

G.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

G.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

G.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  
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G.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

G.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

G.30. BODRUM KATLAR 

G.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

G.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

G.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

G.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

G.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

G.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

G.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

G.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

G.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

G.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

G.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

G.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

G.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

G.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

G.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

G.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

G.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

G.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

H. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

H.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

H.1.1. GELİŞME KONUT ALANLARI 

H.1.1.1. Planda Emsal (E) gösterimi yapılan alanlardır. Bu alanlarda yapılaşma ayrık nizam olarak gerçekleştirilir.  

H.1.1.2. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  
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H.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı, yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre yapılaşma izni verilecektir.  

H.1.1.4. Emsal (E) 0.50 olarak belirlenen bölgelerde TAKS 0.25’i, emsal (E): 0.40 olarak belirlenen bölgelerde TAKS 0.20’yi 

geçemez.  

H.1.1.5. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, karayolu statüsündeki yollardan 7 metre, 5 metre ve üzerinde 

genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı 

alanlarından 3 metre olacaktır. Yan bahçe mesafesi en az 3 metredir.  

H.1.1.6. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

H.1.1.7. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

H.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır.  

H.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

H.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

H.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

H.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

H.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli oluşturulamaz 

H.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

H.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

H.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

H.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik) : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları    : 25x25 metre   

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

H.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

H.1.1.19.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

H.1.1.20.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

H.1.1.21.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

H.1.2. MESKÛN KONUT ALANLARI 

H.1.2.1. Planda yapılaşma emsali (E) belirlenmeyip, “A” sembolü ile tanımlanan yapılaşmış konut alanlarıdır.  

H.1.2.2. Meskûn konut alanı olarak tanımlı yapı adalarında yerleşmenin meskûn dokusunun korunması amacıyla parsel sınırı 

dışına taşmamak kaydıyla, oluşmuş cephe hattını dikkate alarak yapı yaklaşım mesafelerini belirlemeye, mevcut ve 

geleneksel yapıları korumak amacıyla yapı taban alanını ve toplam inşaat alanını kamu yararı ilkeleri doğrultusunda 

belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.1.2.3. Belediye tarafından belirlenecek olan emsale konu yapı taban alanı oturumu oranı (TAKS) 0.40’ı aşamaz. 

H.1.2.4. Bu alanlarda minimum ifraz şartı 300 m²'dir. Parsel ve yapıya ilişkin cephe ve derinlikler, kapalı ve açık çıkmalar, çatı 

örtüsü gibi hususlar geleneksel doku ile uyumlu olmak ve fen koşullarını sağlamak şartıyla belediyesince belirlenir. 
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H.1.2.5. Meskûn konut alanlarındaki mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılmak istenmesi durumunda “D.1.1. GELİŞME 

KONUT ALANLARI”  için belirlenen hükümler geçerlidir.  

 

H.1.3. İKİNCİ KONUT ALANLARI 

H.1.3.1. Bu alanlarda “D.1.1. GELİŞME KONUT ALANLARI” için belirlenen yapılaşma koşulları geçerlidir.  

 

H.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

H.2.1. Fonksiyon aşağıda belirlenen koşullara uygun olmak şartıyla zemin kat ticaret, normal kat konut şeklinde olacaktır.  

H.2.2. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

H.2.3. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

H.2.4. Konut altı ticaret alanı olarak tanımlı bölgelerde yapılacak yeni yapılar için zemin katın ticaret amaçlı kullanımı 

zorunludur. Meskûn alanlarda mevcut yapının kullanım türüne göre uygulama yapılır. Normal katlar ticaret amaçlı 

kullanılamaz.  

H.2.5. Planda 20 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan cephe alan parsellerde planda değişiklik yapılmaksızın zemin 

kat isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 

H.2.6. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

H.2.7. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

H.2.8. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

H.2.9. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

H.3. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI (ALTSO SANAYİ SİTESİ) 

H.3.1. GENEL HÜKÜMLER 

H.3.1.1. ALTSO sanayi sitesi uygulama imar planı onama sınırları içerisinde plana esas jeolojik ve Jeoteknik etüt yaptırılıp 

onaylatılmadan yapı ruhsatı verilemez. Alan içerisinde yaptırılacak jeolojik ve Jeoteknik etüt plan üzerine işlenecek ve 

gerekli hallerde plan değişikliği yapılacaktır.  

H.3.1.2. Sanayi sitesi alanının dış sınırlarından itibaren mülkiyet sınırları içerisinde faaliyet gösterecek birinci, ikinci ve üçüncü 

sınıf gayrisıhhî müesseseler çevresinde en az 30 metrelik sağlık koruma bandı oluşturulacaktır. Sağlık koruma bandı 

içerisinde 1, 2 ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseler yapılamaz.  

H.3.1.3. İmar uygulaması 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Uygulama ihtiyaca göre etaplar 

halinde yapılabilir. Ancak düzenleme sınırlarları plan genelindeki düzenleme ortaklık payı (DOP) oranı ile uyumlu 

olacak şekilde belirlenecektir. 

H.3.1.4. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uyulması zorunludur.  

H.3.1.5. Yapılacak tesislerin faaliyete geçmesi ile oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuatına göre izolesi ve 

uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler belediye tarafından alınmak zorundadır. 

H.3.1.6. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yapı ruhsatı verilemez. 

H.3.1.7. Sanayi sitesi planlaması bütününde bina +0.00 kotu, belediye encümenince onaylanacak yol kırmızı kotuna göre 

binanın cephe aldığı yol tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) verilir.   

H.3.1.8. Subasman kotu 0.50 metredir.  

H.3.1.9. Yol kotunun altında kalan alanlarda maksimum bir kat bodrum yapılabilir. Bodrum kat iskâna konu edilemez. 

H.3.1.10. Bodrum kat tüm cepheleri tamamen tabi ya da tesviye edilmiş zeminin altında kalmak şartıyla bina taban alanının 

%50’si kadar genişletilebilir. 

H.3.1.11. Küçük sanayi ve ticaret alanlarında asma kat yapılabilir. Sanayi alanında asma kat yapılamaz. Yapılacak asma kat bina 

ön cephe hattına küçük sanayi alanlarında 10 metreden, ticaret alanlarında 5 metreden fazla yaklaşamaz.  

H.3.1.12. Sosyal donatı alanı olarak belirlenen kullanımlar dışında kalan diğer fonksiyon alanlarında açık ve kapalı çıkma 

yapılmaz.  

H.3.1.13. Çatı türü yapının ihtiyacına göre belediyesince belirlenir. Çatıda görüntü kirliliği yaratıcı düzenlemeler yapılamaz. 

 

H.3.2. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI 

H.3.2.1. Bu alanlarda döküm, dövme, metal işleme (talaşlı imalat ve saç işleme), madeni eşya ve makine imalat sanayine yedek 

parça üretimi, tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve deri sanayi fason üretimi, taş, toprak sanayi ve yapı malzemeleri yerel 
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üretimi, plastik eşya, sıhhi tesisat malzemesi, soba, boru v.s. üretimi, otomotiv bakım-tamir ve yedek parça atölyeleri, 

bakır, pirinç, çelik mutfak eşyası ve benzerleri, marangoz ve ahşap eşya üretim atölyeleri ve depolama üniteleri 

yapılabilir. 

H.3.2.2. Blok nizam olarak belirlenen alanlarda ada bazında hazırlanacak vaziyet planının belediye tarafından onaylanması 

zorunludur. Ada bazında hazırlanacak vaziyet planları belediye tarafından onaylanmadan parsel ölçeğinde inşaat 

uygulamasına geçilemez. Ayrık nizam olarak belirlenen alanlarda parsel ölçeğinde uygulama yapılabilir.  

H.3.2.3. Blok nizam olarak belirlenen alanlarda ada bazında bina cephe ve görünüş bütünlüğünün sağlanması esastır. 

H.3.2.4. Yapılaşma şartları blok nizam olarak öngörülen alanlarda, 1 kat, yapı yüksekliği 8.50 metre olacak, ayrıca emsal hesabı 

yapılmaksızın plan üzerinde tanımlı blok boyutları esas alınacaktır. 

H.3.2.5. Plan üzerinde tanımlanan yapı yaklaşma mesafeleri geçerli olup, yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmayan alanlarda 

plan üzerinden ölçü alınabilir. 

H.3.2.6. Ayrık nizam olarak öngörülen alanlarda plan üzerindeki yaklaşım mesafelerine uymak kaydıyla yapı emsali (E): 0.50, 

kat adedi 1 kat (8.50 metre) olacaktır. Plan üzerinde belirlenmemişse yan bahçe mesafesi 5 metreden, arka bahçe 

mesafesi ise 8 metreden az olamaz.  

H.3.2.7. Yapılacak olan ifraz işlemleri sonrasında;  

 Ayrık nizam olarak öngörülen alanlarda 3000 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. Parsel cephesi 25 

metreden az olamaz. 

 Blok nizam olarak öngörülen alanlarda 1000 m² den küçük imar parseli oluşturulamaz. Parsel cephesi 20 

metreden küçük olamaz. 

 

H.3.3. TİCARET ALANLARI 

H.3.3.1. Bu alanlarda, bürolar, showroomlar, bankalar, lokanta, vb. her türlü yiyecek içecek işletmeleri, perakende ticaret ve 

şahıs hizmetlerine ilişkin birimler yer alabilir. 

H.3.3.2. Parlayıcı patlayıcı, gürültü, hava v.b. çevre kirliliği yaratan ticari kullanımlar yer alamaz. 

H.3.3.3. Ticaret alanlarında plan üzerinde tanımlanan yapı taban oturumlarına ve yaklaşım mesafelerine uygun olmak şartıyla 

yapılaşma blok nizam, kat adedi ise 1 kat olacaktır. Maksimum yapı yüksekliği 5.50 metredir.  

H.3.3.4. Yapılacak ifraz işlemi sırasında plan üzerinde tanımlı blok kütleleri esas alınacaktır. 500 m²’den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. Parsel cephesi 16 metreden az olamaz. 

 

H.3.4.  SANAYİ ALANLARI 

H.3.4.1. Bu alanlarda, orman ürünleri üretimi, taş ve toprağa dayalı üretim, kimya ürünleri üretimi, otomotiv yedek parça ve 

madeni eşya üretimi, dokuma deri, giyim ürünleri yapan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, hazır beton santrali 

vb. sanayi tesisleri yapılabilir. 

H.3.4.2. Yapılaşma parsel ölçeğinde gerçekleştirilebilir. 

H.3.4.3. Yapı emsali (E) ve en çok yapı yüksekliği (Yençok) yapılacak olan tesisin niteliğine ve ihtiyaçlarına göre ilgili idare 

tarafından belirlenir. Sanayi tesisi bünyesinde yapılacak idari ve sosyal tesis binaları için yapı emsali (E) 0.30’u 

maksimum yapı yüksekliği ise 8.30 metreyi (2 kat) aşamaz.  

H.3.4.4. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerli olup, yapı yaklaşma sınırı tanımlanmayan cephelerde yapı 

yaklaşım mesafesi 15 metreden az olmaz. 

H.3.4.5. Yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 10.000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz. Parsel cephesi 100 metreden az 

olamaz. 

 

H.3.5. TEKNO-PARK / AR-GE ALANLARI 

H.3.5.1. Bu alanda bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya 

faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik 

etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak 

bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı tekno-park işletmeleri yapılabilir. 

H.3.5.2. 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

 

H.3.6. ARITMA TESİSİ VE ENERJİ ÜRETİM ALANI 

H.3.6.1. Bu alanlarda sanayi sitesinin tamamında ortaya çıkacak katı ve sıvı atıkların düzenli olarak depolanması ve arıtılarak 

doğaya geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik tesisler ile bu atıklardan enerji üretimine dönük yapı ve tesisler 

yapılabilir. 

H.3.6.2. Yapılacak tesislere ilişkin ilgili mevzuata ve plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulmak kaydıyla 

yapılaşma şartları ilgili idaresince belirlenir.  
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H.3.6.3. Bu alanda ifraz işlemi yapılamaz. 

 

H.4. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

H.4.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

H.4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

H.4.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

H.4.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

H.4.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

H.4.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

H.4.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

H.5. ÖZEL YURT ALANLARI 

H.5.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

H.5.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

H.5.3. Alan içerisinde meskûn yapı var ise yapılaşma şartları mevcut yapıyı esas alacak şekilde belediyesinde belirlenir.  

H.5.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

H.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

H.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

H.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.7.  TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI 

H.7.1. İnsan taşımacılığı amacıyla, araçların indirme, bindirme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, 

haberleşme, şehirlerarası ya da şehir içi ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari ünitelerin yer alabildiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız 

bölüm oluşturulamayan alanlardır. 

H.7.2. Bu alanlarda plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmamış 

ise yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

 

H.8. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 
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H.8.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

H.8.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

H.9. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

H.9.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

H.9.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

H.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

H.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

H.10. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

H.10.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

H.10.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

H.10.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.10.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.10.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.10.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

H.10.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

H.10.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.10.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.10.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.10.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

H.10.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  
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H.10.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.10.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.10.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.11. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

H.11.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

H.11.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

H.11.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

H.11.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

H.12. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

H.12.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

H.12.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

H.12.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

H.13.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

H.13.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

H.13.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

H.14. TRAFO MERKEZLERİ 

H.14.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

H.14.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

H.14.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

H.15. ARITMA TESİS ALANLARI 

H.15.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

H.15.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

 

H.16. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

H.16.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

H.16.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 
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H.16.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

H.17. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

H.17.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

H.17.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

H.17.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

H.17.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

H.17.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

H.17.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

H.17.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

H.17.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

H.17.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

H.18. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

H.18.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

H.18.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

H.18.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

H.18.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 
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H.18.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

H.18.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

H.18.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

H.18.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

H.18.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

H.18.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

H.18.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

H.18.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Konaklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

KONAKLI MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

İ. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

J. KAPSAM 

J.1. Plan hükümleri revizyonu Konaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

J.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

K. GENEL HÜKÜMLER 

 

K.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

K.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

K.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

K.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

K.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

K.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

K.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

K.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

K.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

K.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

K.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

K.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

K.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

K.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

K.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

K.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

K.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

K.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

K.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

K.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

K.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

K.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

K.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

K.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 
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K.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

K.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

K.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

K.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

K.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

K.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

K.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

K.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

K.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

K.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

K.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

K.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

K.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

K.4. JEOLOJİK YAPI 

K.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

K.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

K.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

K.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

K.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

K.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

K.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

K.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

K.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

K.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

K.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

K.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 
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standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

K.12. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

K.13. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

K.14. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

K.15. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

K.16. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

K.17. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

K.18. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

K.19. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

K.20. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

K.21. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz.  

K.22. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

K.23. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

K.24. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

K.25. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 
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K.26. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Konaklı (ANTALYA) Nazım 

İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

K.27. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

K.27.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

K.27.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

K.27.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

K.27.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

K.27.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

K.27.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

K.27.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

K.27.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

K.27.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

K.27.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

K.27.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

K.27.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

K.27.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

K.27.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

K.27.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

K.27.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

K.27.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

K.27.18. Onaylı imar planında 2 kat olarak öngörülen bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı 

tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 

2.50 metreyi geçemez. 

 

K.28. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

K.28.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

K.28.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

K.28.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 



107 
 

K.28.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

K.28.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

K.28.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

K.28.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

K.28.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

K.28.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

K.28.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

K.28.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

K.28.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

K.28.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

K.28.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

K.28.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

K.28.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

K.28.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

K.29. BODRUM KATLAR 
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K.29.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

K.29.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

K.29.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

K.29.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

K.29.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

K.29.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

K.29.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

K.29.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

K.29.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

K.29.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

K.29.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

K.30. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

K.30.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

K.30.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

K.30.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

K.30.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

K.30.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

K.30.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

L. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

L.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

L.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

L.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

L.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

L.1.1.3. Yapı emsali (E): 0.75 olarak belirlenen konut alanlarında maksimum TAKS oranı 0.25’i geçemez.   

L.1.1.4. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış ve fonksiyon 

alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 

metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  
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L.1.1.5. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.   

L.1.1.6. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

L.1.1.7. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

L.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

L.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

L.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

L.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

L.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

L.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 0.75 emsal oranı belirlenen bölgelerde 500 

m²'den, bağ bahçe nizamında 0.15 emsal oranı belirlenen bölgelerde 3000 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 

L.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

L.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

L.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

L.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları    

Emsal (E): 0.75 olan bölgelerde  : 30x35 metre 

Emsal (E): 0.15 olan bölgelerde   : 25x25 metre 

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

L.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

L.1.1.19.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

L.1.1.20.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

L.1.1.21.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

L.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

L.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

L.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

L.2.3. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde zemin katın ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlar isteğe bağlı 

olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 

L.2.4. 20 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanlarında zemin katlar isteğe bağlı olarak ticaret 

amaçlı kullanılabilir.  
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L.2.5. Zemin katın ticaret amaçlı kullanımı durumunda emsale konu toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla taban alanı 

katsayısı (TAKS):0.25 olarak uygulanabilir.  

L.2.6. Planda ticaret taraması bulunan parsellerde tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı 

aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi 

yetkilidir.  

L.2.7. Büyüklüğü gereği “C.15.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

L.2.8. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.2.9. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

L.2.10. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

L.2.11. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%25’ini geçemez.  

L.2.12. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

L.2.13. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

L.2.14. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

L.2.15. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

L.3. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT ALANLARI 

 

L.3.1. TURİZM TESİSİ YAPILMASI DURUMUNDA; 

L.3.1.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

L.3.1.2. Mevzuata uygun olarak önceden onanlı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak şartıyla turizm tesis 

alanlarında yapı emsali otel yapılması halinde (E): 0.75, kat adedi 5 kat, tatil köyü yapılması halinde emsal 

değişmeksizin yapı yüksekliği en çok (Yençok): 7.50 metre olmak üzere 2 kat olacaktır. 

L.3.1.3. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

otel yapılması halinde 0.25’i, tatil köyü yapılması halinde %40’ı aşamaz.  

L.3.1.4. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

L.3.1.5. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

L.3.1.6. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

L.3.1.7. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

L.3.2. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

L.3.2.1. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

L.3.2.2. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

L.3.2.3. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 10.00 metre, komşu parsellerden 5.00 metre olarak uygulanacaktır. Arka 

bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 

arasında en az 10.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

L.3.2.4. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 
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L.3.2.5. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.   

L.3.2.6. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

L.3.2.7. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

L.3.2.8. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

L.3.2.9. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

L.3.2.10. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

L.3.2.11. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

L.3.3. İKİNCİ KONUT YAPILMASI DURUMUNDA; 

L.3.3.1. Maksimum yapı emsali (E):0.75’i, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.25’i, kat adedi 4 katı aşamaz. 

L.3.3.2. 20 metre ve 25 metre genişliğindeki yollardan cephe alan parsellerin zemin katları isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı 

kullanılabilir. 

L.3.3.3. “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI” ve “D.2. KONUT ALTI 

TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

L.4. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

L.4.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

L.4.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

L.4.3. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

L.4.4. Plan üzerinde tanımlı olan yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulu tanımlanmamış ise blok yapı 

nizamı ve 2 katı geçmemek üzere yapılaşma emsali belediyesi tarafından belirlenir. 

L.4.5. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

L.4.6. Planda tanımlanmayan yapılaşmaya ilişkin; binalara kot verilmesi, asma kat yapımı, bodrum kat yapımı, çatı, açık ve 

kapalı çıkma yapımı, yapı yaklaşma mesafesi vb. hususları küçük sanayi sitesi fonksiyonu ile uyumlu olmak şartıyla 

belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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L.5. ÖZEL YURT ALANLARI 

L.5.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

L.5.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

L.5.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

L.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

L.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

L.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.7.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

L.7.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

L.7.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

L.8. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

L.8.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

L.8.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

L.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

L.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

L.9. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

L.9.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

L.9.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.9.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  
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L.9.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.9.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.9.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

L.9.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.9.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.9.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.9.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.9.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

L.9.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

L.9.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.9.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.9.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.9.4. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  

L.9.4.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  

L.9.4.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.9.4.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinlikleri vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.10. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

L.10.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

L.10.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

L.10.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

L.10.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

L.11. PAZAR ALANLARI 

L.11.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  
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L.11.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

L.11.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

L.11.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

L.12. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

L.12.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

L.12.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

L.12.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

L.13.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

L.13.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

L.13.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

L.14. TRAFO MERKEZLERİ 

L.14.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

L.14.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

L.14.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

L.15. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

L.15.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

L.15.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

L.15.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

L.15.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

L.15.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

L.15.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

L.15.7. Planda orman alanı olarak tanımlı olmasına rağmen, orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına 

çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak 

haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

L.15.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

L.15.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 
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Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

L.16. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

L.16.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

L.16.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

L.16.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

L.17. TOPTANCI HAL ALANLARI (TOPTAN TİCARET ALANLARI) 

L.17.1. Bu alanlarda yaş sebze ve meyve ticareti amaçlı toptancı halleri belediyeler tarafından kurulur ve işletilir. 

L.17.2. Yaş sebze ve meyve ticareti amaçlı toptancı hallerine ilişkin çıkarılmış, kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler 

geçerlidir. 

L.17.3. Yapı nizamı bitişik nizamdır. Blok boylarını ve yapılaşma koşullarını belirlemeye belediye yetkilidir.  

 

L.18. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

L.18.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

L.18.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

L.18.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30’u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

L.18.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

L.18.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

L.18.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

L.18.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

L.18.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

L.18.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

L.18.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 
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L.18.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

L.18.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Konaklı Mahallesi Turizm Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

KONAKLI (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 

1- Genel Hükümler 

1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 

* 3194 Sayılı İmar Kanunu   

* 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 

* 3830 Sayılı Kanunla Değişik 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 

* 3386/2863 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve İlgili yönetmelik hükümleri, 

* Ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. 

1.2. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İlgili Yönetmelik 

Hükümlerine uyulacaktır. 

1.3. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilmeyecektir. Doğal su akışı kontrollü olarak, serbest 

akışına devam edebilecek nitelikte direne edilecektir. 

1.4. Bu plandan önce inşaa edilmiş olan mevcut yapılar "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine 

uygun olarak Belediyesince yaptırılacak jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüdler sonucu gerekli görülmesi halinde takviye 

edilecektir. 

1.5. Jeolojik etüd raporu doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

1.6. Jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek olarak tespit edilen alanlar 

hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmayacak olup bu alanlar imar planında yeşil alan olarak düzenlenecektir. 

1.7. Bu planın onay tarihinden önce imar mevzuatına uygun olarak imar planı yapılmış ve uygulama yapılmış alanlar da jeolojik etüt 

raporu hazırlanarak, jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına göre sıvılaşma riski yüksek alan olarak tespit edilirse bu alan (parsel 

ve/veya parseller) plan değişikliği yapılarak yeşil alana dönüştürülecektir 

1.8. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım vb. Altyapının yer ve güzergah seçiminde ve 

doğalgaz boru hatları ve tesislerinde jeolojik ve gerektiğinde yapılacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli 

güvenlik önlemleri alınacaktır. 

1.9. İnşaatı tamamlanan veya halen kullanılan binalarda tadilat yapılması halinde taşıyıcı sistem üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yap

ılmayacaktır 

1.10. Proje ve inşaat aşamasında bodrum katlarda yapılacak pencere vb. gibi açıklıklar bina rijitliğıni bozacak nitelikte olmayacak ve 

bu hususlarda afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

1.11. Beton kalitesinin titizlikle denetlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınacak, inşaatlarda hazır beton kullanılacak olup bunlarla 

ilgili hususlarda ilgili idare sorumlu olacaktır. 

1.12. İnşaat aşamasında donatılarda yerleştirme hataları (etriye ve bağlantı vb. gibi) önlenecek, bu konuda denetim ilgili idarelerce 

titizlikle yürütülecektir. 
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1.13. İnşaat sırasında tuğla örme hataları (sandviç duvarlarda bağlantı hatıllarının yapılmaması, kalkan duvarlarda bağlantı hatıllarını

n yapılmaması vb. gibi) denetim arttırılması yoluyla önlenecektir. 

1.14. Yapıda kolondan tesisat geçirilmesi veya bu şekilde taşıyıcı sistemi zayıflatıcı düzenlemelerden kaçınılacaktır. 

1.15. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun ve belgeli 

olması zorunludur. 

1.16. "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" koşullarının yerine getirilmesinden Belediyeler yükümlüdür. 

1.17. "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği'nde" belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler çevresinde 

gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı (şebekesi); 

* Varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. 

* Yoksa "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik"te belirtilen; nitelik ve koşullara 

uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pissu çukuru yapılması zorunludur. 

* Pissu çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz 

* Turistik tesislerin ve toplu olarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulacak ve 

işletilecektir. Atık su %90 oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemleri gerçekleştirilmeden yapı 

kullanma izni verilemez 

1.18. Plan kapsamında yerleşim alanlarında sağlıklı barınma şartlarının sağlanması atıkların usulüne ve tekniğine uygun bertaraf 

edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağl

ığına zarar veren etmenlerin ortadan kaldırılması gibi hususlarda gerekli tedbirler alınması zorunludur. 

Kentsel gelişme alanlarında ilgili idarelerce; 

* Sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonunun sağlanması ve buna ilişkin yeni altyapı 

oluşturulması, 

* Kanalizasyon ve atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak gerekli sıhhi şartlara haiz olacak şekilde 

inşaa edilerek kullanıma verilmesi, 

* İnsan sağlığı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve mücadelesinin sağlanması ve üremeleri için 

uygun olan fiziki ortamların yok edilmesi veya en aza indirilmesi, 

* Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması, 

* Halkın, yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama alanlarındaki tesislerin gerekli sıhhi hijyenik ve teknik şartlara haiz olacak 

şekilde faaliyet göstermelerinin temini, rutin ve periyodik kontrollerinin yapılması, kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemlerin 

uygulanması gerekmektedir. 

1.19. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz. 

1.20. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. 

1.21. Planda, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar Kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. 

1.22. Tüm yapılarda, çatı yapılacaktır. Çatı yapılmadan iskan ruhsatı verilemez. Binalarda bağımsız bölüm olmamak şartı ile Çatı örtüsü 

altında, güneş enerjisi sistemi tesis edilebilmesi için, kollektörlerinçatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına 

gizlenmesi zorunludur. Güneş enerjisi sistemlerinin bu biçimde uygulanması, projenin belediyeye onaylatılması koşulu ile yapı

labilir. 
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1.23. Konut ve ticaret alanlarında bağımsız bölüm oluşturmamak şartı ile çatı arasında iskan edilebilecek alanların kullanılması halinde 

bu alanlar emsale dahil değildir. 

1.24. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04/04/1991 Gün ve TS: 9111 sayılı TSE Teknik Kurulu Kararı ile belirlenen “Özürlü 

İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları”na ilişkin iç mekan mimari standartlarıgöz önüne alınmak suretiyle, 

bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları 

kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir. 

1.25. Çatı saçak çıkması 0,50-1,00 metre arasında olabilir. 

1.26. Eğimden ve kot farkından dolayı kat kazanılamaz. 

1.27. Kapalı çıkmalar bulunduğu cephenin 2/3' ünü geçemez ve çıkmalar komşu cepheye 1,20 metreden fazla yaklaşamaz. 

1.28. Zemin suyu yüksek yerlerde su basman kotu +1,50 metreye kadar yükseltilebilir. 

1.29. Arka bahçe mesafesi h/2’dir. Sağlanamadığı durumda 3,00 metreye kadar düşebilir. 

1.30. Yapılaşma katsayısını aşmamak üzere bir parsele birden fazla bina yapılabilir. 

1.31. Yapılarda renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari karakteristiklerine ve 

topoğrafya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. 

1.32. Kamu tesis alanlarında (yönetim, eğitim, sağlık vb. Tesis alanları) uygulama mimari avan projeye göre yapılacaktır. 

1.33. Kıyılar Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındadır. Deniz kıyılarıyla, deniz kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada 

öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıların ekolojik özellikleri korunacaktır 

1.34. Enerji nakil hatları altında ilgili kurumların vermiş olduğu yapı yaklaşma sınırları içerisine yapı yapılamaz. 

1.35. Planda ayrılan arıtma tesisinin çekme mesafeleri içi ağaçlandırılmadan arıtma tesisi faaliyete geçemez. 

1.36. İskan ruhsatı alınmadan önce her 25 m2 inşaat alanına karşılık bir ağaç dikilecektir. 

1.37. 25/05/1990 tarihli 1/25000 ölçekli çevre düzeni revizyon planlarından önce 25/05/1981 tarihinde onanlı 1/25000 ölçekli çevre 

düzeni planı koşullarına uygun olarak onanan 1/1000 ölçekli planlar geçerlidir. 

1.38. Bu planda yer almayan konularda onaylı doğu Antalya Çevre Düzeni Planı Hükümleri geçerlidir. 

2- Ticaret Alanları 

2.1. Bu bölgede; ticari amaçlı yapılar, bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, oteller ve sinema, tiyatro gibi 

kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir. 

2.2. Zemin üstü katlarda konut veya turizm amaçlı apart otel, pansiyon yer alabilir. 

2.3. Ticaret alanlarında E: 0.50, H.Max: 7.50 m'dir 

2.4. Min parsel cephesi: 15.00 metre, Min. Parsel derinliği: 20,00 metre Min İfraz Alanı: 500 m2’dir. 

2.5. İmar adalarında parselasyon planı yapılmadan uygulamaya geçilemez. 

2.6 Yol boyu ticaret alanlarında, yola cephesi olan parsellere bitişik olan ve herhangi bir şekilde yola cephesi bulunmayan parsellerin, 

yola cephesi olan parselle aynı mülkiyette olması koşuluyla tevhid edilmesi halinde plan değişikliği yapılmaksızın yola cephesi 

olan parselin plan kullanım kararı uygulanabilir. (Bu madde 17/05/2010 tarihinde plan tadilatı ile onanmıştır.) 

3- Turizm Tesis Alanları 

* Turizm tesis alanlarında otel, motel, tatil köyü gibi tesisler yapılabilir. 
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* "Turizm Tesisleri Yönetmeliği" hükümlerine uyulması zorunludur. 

* Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka bir amaç için kullanılamazlar. 

* Turizm tesisi yapı adalarının içinde "Turizm Tesisleri Yönetmeliğine" göre vaziyet planında ayrılması gereken yeşil, yol ve otopark 

gibi alanların kamu eline geçmesi şartı aranmaz. 

* Turizm tesislerine ait vaziyet planları bulundukları alan için çıkartılacak ağaç rölevelerine göre hazırlanacaktır. 

* Turizm tesis alanlarında E=0,50 olacaktır. Tesisat katı kat adedinden sayılmaz. 

* "Onaylı mevzi imar planında TAKS: 0,18, KAKS: 0,90 verilen parsellerde projesine göre E:0,90 maksimum kat adedi 5 kat olarak 

kullanılabilir. TAKS: 0,18 sınırlaması aranmaz. 

* 1/1000 ölçekli plan bütününde turistik tesis alanlarında inşaat alanı mevcut emsal kararına göre oluşan inşaat alanının % 20' si 

oranında artırılabilir. Ancak bu artış çatı arası olarak kullanılacaktır. 

* Belgeli turistik tesislerin bodrum katlarında yapılacak bar, gece klübü, diskotek, satış üniteleri, restoran, hamam, yüzme havuzu, 

toplantı salonu ve jimnastik salonu kullanımlarının % 50' si emsale dahildir. 

* Bodrum katlarında otopark yapılması halinde bu alanlar emsale dahil değildir. 

* Turizm tesis alanlarında birden fazla bodrum yapılabilir. Binalarda bodrumlar, bina izdüşümünü geçemez. Ancak turistik 

tesislerin bodrum katlarında kapalı otopark yapılması halinde parselin tamamında yapı yaklaşma sınırlarını aşmamak kaydıyla 

bodrum yapılabilir. Turistik tesislerde bodrum alanı, bina oturma alanına en fazla bu alanın % 50' si kadar ilave edilerek yapı

labilir. Bu ilave hiç bir şekilde çekme mesafelerini ihlal edemez. (Bu madde 22/02/2011 tarihinde plan tadilatı ile onanmıştır.) 

* Turizm tesis alanlarında toplamı 30 m2 büyüklük ve 3,50 m yüksekliği geçmemek koşuluyla yapılacak danışma, giriş ve güvenlik 

üniteleri emsale dahil değildir. Bu yapılarda çekme mesafesi sınırlaması aranmaz. 

* Turistik tesisler Max: 5 kattır. 

* Asma kat, kat adedinden sayılamaz ve emsale dahildir. 

* Asma kat yapılması halinde zemin kat temiz (net) iç yüksekliği Max. 7,50 metre ve zeminde asma kat yapılmaması durumunda 

zemin kat temiz (net) iç yüksekliği Max. 5,50 metredir. 

* Tatil köylerinde max. H: 7,50 metre ve 2 kattır. 

* Ön bahçe mesafesi 5 metredir. 

* Bu alanlarda minimum ifraz 3000 m2'dir. 

* Yatırım belgesi alınmadan inşaat ruhsatı verilemez. İşletme belgesi alınmadan işletmeye açılamaz. Tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılacak ve tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir. 

4- Turizm + II. Konut Alanları 

* Turizm tesis alanlarında 3. Maddede tanımlanan plan notları geçerlidir. 

* II. Konut alanlarında: 

TAKS= 0,15; KAKS= 0,30 

Max. H= 6,50 metre ve 2 kattır. Min. İfraz alanı 400 m2'dir 

5- Günübirlik Tesis Alanları 
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* Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, 

wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir. 

* Bu alanlarda yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. E= 0.05, yapı yüksekliği en fazla 4.50 m olacaktır. 

* Bu alanlarda minimum ifraz 1000 m2'dir. 

6- Günübirlik Turizm Tesis Alanları 

* Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, 

wc, büfe, lokanta, pastahane, çayhane ve benzeri tesisler yapılabilir. 

* Bu alanlarda yan bahçe çekme mesafesi 5 m'dir. Maksimum E= 0,20 yapı yüksekliği en fazla 4,50 m olacaktır. 

* Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. 

* İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT 

ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. 

* Bu alanda minimum ifraz 1000 m2'dir. 

7- Konut Alanları 

* TAKS: 0,25; KAKS: 0,50 

* Max. H: 6,50 metre ve 2 kattır. 

* Min parsel cephesi: 15,00 metre. 

* Min. parsel derinliği: 20 metre. 

* Min. ifraz alanı 500 m2'dir. 

8- Park ve Yeşil Alanlar 

* Bu alanlar, içerisinde oyun alanı vb. Açık alanları içeren kullanımlardır. 

* Bu alanlarda piknik masası, çöp bidonu, ocak, spor ve çocuk oyun alanı, sızdırmasız fosseptikli wc, duş, büfe, kır gazinosu, çay 

bahçesi, çeşme ve serbest gezinti alanı yapılabilir. Yapılacak üniteler (wc, duş, büfe, trafo vb.) 6 m2' yi aşamaz. 

* Buradaki birimlerin yerleri ve büyüklükleri mimari avan projede belirlenir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım uygulama projeleri 

hazırlanıp onanmadan uygulamaya geçilemez. 

* Kıyı boyunca park alanları içerisinde düzenleme aşamasında yaya yolları oluşturulacaktır. 

9- Spor Alanları 

* Bu alanlardaki yapılaşma koşulları mimari avan projede belirlenecektir. 

10- Sağlık Tesisi, Resmi Kurum Alanı 

* Bu alanlarda E=0,50; 2 kattır. 

* Sağlık tesisleri alanında turistik tesislere hizmet verecek nitelikte sağlık tesisi ve helikopter pisti yapılabilir. 

11- Sosyo-Kültürel Tesis Alanı 

* Bu alanlarda sinema, tiyatro, sergi salonu, gazino, lokanta, kafeterya, büfe gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. E=0.50; 2 

kat olacaktır. 

12- Dini Tesis Alanı 
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* Bu alanlarda diyanet işleri başkanlığınca uygun görülecek projeye göre uygulama yapılacaktır. 

13- Orman Alanları 

* Bu alanlarda 6831/3373 sayılı Orman Kanunu'nda belirtilen ormanların bakımı, korunması geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı 

tesisler dışında hiçbir tesis yapılamaz. 

* Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen izinler aynen muhafaza edilecektir. Bu plan kapsamında uygulama yapmak için Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğünden izin alınacaktır. 

* Orman alanından tahsis edilecek alanlar konusunda, tahsis öncesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınacak ön izin de dikkate 

alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onanmadan inşaat uygulamasına geçilemez. 

* Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü görüşü alınması zorunludur. 

14- Mesire Alanı 

* Bu alanlar orman mülkiyetindeki alanlar olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman İşletme Genel Müdürlüğünce işletilecek alanlard

ır. Bu alanlarda konaklama tesisi yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma yönelik lokanta, gazino, çay bahçesi, plaj kabini vb. 

tesisler yapılabilir. E= 0,05; Max. kat adedi 1 kat ve H=4,50 metredir. 

15- Ağaçlandırılacak Alanlar 

* Bu alanlar mevcut orman veya kamu mülkiyeti içerisinde bugün için orman niteliğinde olmayan alanlardır. Bu alanlarda yapı 

yapılamaz. "Orman Alanları" için belirlenen hükümler geçerlidir. 

16- Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları 

* Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılmak istenilen tesislerde 2918 Sayılı Karayolları 

Trafik Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince çıkartılan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” 

ve “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” koşullar

ına uyulacak ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınacaktır. 

* Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında konaklama tesisi yapılamaz. İmar planlarında gösterilen alanlar dışında akaryakıt ve LPG 

ikmal istasyonu yapılamaz. 

* Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında E: 0,50; H. Max: 7,50 metredir. 

17- Terminal Alanları 

* Bu alanlarda E: 0,30 ve 2 kattır. 

18- Arkeolojik Sit alanları 

Koruma yüksek kurulu ilke kararları ile tanımlanmış olan koruma ve kullanma koşulları geçerlidir. 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

* Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 

* Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez. 

* Bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz. (İlk üç fıkra 23/08/2011 tarihli plan tadilatı ile onanmıştır.) 

* Zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için Antalya Müze Müdürlüğünün görüşüyle koruma kurulu kararı 

doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

* Yeni tarımsal alan açılamaz. 
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* Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, kum, maden vb. ocağı açılamaz. Çöp, toprak, curuf vb. malzemeler dökülemez. 

* Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, otopark, wc, bekçi kulübesi vb. üniteler koruma kurulu kararı doğrultusunda yapı

labilir. 

III. Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

* Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü Uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, 

sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa Kazı Başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Koruma Kuruluna iletilip 

Kurul Kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilir.  

* Koruma Yüksek Kurulunun ilgili kararı geçerlidir.  (İlk iki fıkra 23/08/2011 tarihli plan tadilatı ile onanmıştır.) 

* Koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlardır. 

* Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, kum, maden vb. ocağı açılamaz. Çöp, toprak, curuf vb. malzemeler dökülemez. 

* Koruma amaçlı imar planı kararları doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

19- Konut dışı kentsel çalışma alanında araç muayene istasyonu yapılabilir. Bu alanlarda Emsal: 0,30, H.max: 7,50 metredir. (Bu madde 

14/12/2007 tarihinde plan tadilatı ile onanmıştır.) 
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Alanya Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

ALANYA MERKEZ MAHALLELERİ 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

M. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri arasında 

oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

N. KAPSAM 

N.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Alanya Uygulama İmar Planı, Kuzey Alanya İlave Uygulama 

İmar planı, Alibodalar Mevkii 1/1000 ölçekli Mevzii İmar planı ve varsa parsel ölçeğinde onanmış 1/1000 

ölçekli mevzii imar planı onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun 

onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

N.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

O. GENEL HÜKÜMLER 

 

O.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

O.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

O.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

O.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

O.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

O.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

O.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

O.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

O.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

O.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

O.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

O.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

O.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

O.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

O.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

O.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

O.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 
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O.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

O.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

O.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu" ve ilgili yönetmelikleri, 

O.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

O.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

O.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

O.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

O.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

O.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

O.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

O.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

O.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

O.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

O.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

O.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

O.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

O.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

O.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

O.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

O.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

O.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

O.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

O.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

O.4. JEOLOJİK YAPI 

O.4.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 30.09.2014 tarihinde onanlı 

Antalya İli, Alanya İlçesi, İmar Planına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunda belirlenen koşullara göre 

uygulama yapılacaktır.  

O.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

O.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

O.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

O.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

O.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

O.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

O.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

O.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 
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O.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

O.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

O.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

O.12. İmar uygulaması, Kuzey Alanya İlave uygulama imar planı sınırları içerisinde idare tarafından tespit 

edilecek düzenleme sınırları doğrultusunda etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. Alanya Uygulama imar planı onama sınırları içerisinde 3194 sayılı 

İmar Kanunu’nun 15 ve 16. Maddeleri doğrultusunda uygulama yapılabilir. 

O.13. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. Ancak Hacet Kavşağı ile Devlet 

hastanesi kavşağı arasındaki, yol genişliği 20 metreden, 25 metreye çıkartılan trafik yoluna (Hasan 

Akçalıoğlu Caddesi) cepheli bütün parsellerde rızai terk yapıldığı takdirde terkten önceki brüt parsel 

üzerinden toplam inşaat alanı hesaplanır.  

O.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

O.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

O.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar alanı, toptancı hali vb. halkın kullanımına 

açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili mevzuatına göre 

vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar vaziyet planlarında 

gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

O.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

O.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

O.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

O.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  
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 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli tadilatlar 

yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin çarpılması 

sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

O.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

O.22. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir. 

O.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

O.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

O.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

O.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

O.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Alanya Nazım İmar Planlarında 

belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

O.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

O.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

O.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

O.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

O.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

O.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

O.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

O.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

O.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

O.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

O.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

O.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 
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O.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

O.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

O.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

O.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

O.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

O.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

O.28.18. Kuzey Alanya imar planı kapsamında kalan 2 katlı bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras 

çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi 

kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

O.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

O.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

O.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

O.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

O.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

O.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

O.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

O.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

O.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

O.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu parsellerdeki 

yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol kotuna indirilebilir. 

Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması durumunda arazi kotu 

yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. Otopark 

amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

O.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi ortalamasına 

göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 metreyi 

aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu yapılması 

halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak olan 

dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 metreyi 

aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. Kademeler arası 

genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek şekilde geçit 

köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 metreden çok 

olamaz. 

O.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

O.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 
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O.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

O.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

O.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

O.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

O.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

O.30. BODRUM KATLAR 

O.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

O.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

O.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

O.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

O.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

O.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

O.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

O.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

O.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

O.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

O.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

O.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

O.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

O.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 
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O.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

O.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

O.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

O.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

P. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

P.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

P.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

P.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur. 

P.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

P.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış ve fonksiyon 

alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi karayolu statüsündeki yollardan 7 metre, 5 metre 

ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal 

donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  

P.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

P.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak planda belirlenen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen emsale konu taban alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe 

mesafesini 3 metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

P.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

P.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

P.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

P.1.1.9. Yapılaşma emsali ve kat adedi, kat ayrım çizgisi ile birbirinden ayrılan imar parsellerinde, kat ayrım çizgisinin parseli 

bölmesi durumunda her bölüm için plan ile belirlenen emsal (KAKS) değeri esas alınarak toplam inşaat alanı 

hesaplanır. Bu durumdaki parsellerde yapı kat adedi ve TAKS değeri binanın cephe aldığı yol hattındaki kat adedi ve 

TAKS değerine göre belirlenir. 

P.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

P.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

P.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

P.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda Alanya imar planı onama sınırları içerisinde 

600 m²'den, Kuzey Alanya ilave uygulama imar planı sınırları içerisinde iki katlı bölgelerde 1000 m²’den, iki katın 

üstünde yapılaşma hakkına sahip bölgelerde 800 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 3194/18. Madde 

hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, imar planı revizyonu ya da tadilatı 

gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk yapılan imar uygulaması esnasında 

yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir.  

P.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  
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P.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

P.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

P.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)   : 7 x 7 metre 

 Maksimum bina ebatları      

Alanya UİP sınırlarında 4 kata kadar (4kat dâhil) konut alanlarında: 24x30 metre 

Alanya UİP sınırlarında 5 kat ve üstü konut alanlarında: 30x35 metre 

Alanya UİP sınırlarında ticaret kullanımlı alanlarda: 30x35 metre 

Kuzey Alanya ilave UİP sınırları içindeki konut alanlarında: 25x25 metre  

Kuzey Alanya ilave UİP sınırları içindeki ticaret kullanımlı alanlarda: 20x30 metre  

 Minimum parsel cephesi : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği: 20 metre 

P.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

P.1.1.19. Alanya imar planında 25 metre olarak önerilen trafik yolu ile (Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yunus Emre Caddesi,  

Şevket Tokuş Caddesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi) 35 metre olarak önerilen D-400 Antalya Mersin çevre yolu 

arasında yer alan bölge ile batıda Alanya Orman İşletmesi yolu (Oba Caddesi), doğuda Oba Çayı, kuzeyde D-400 

Antalya Mersin çevre yolu (35 metrelik yol) ve güneyde sahil yolundan  (Ahmet Tokuş Caddesi) cephe almayan yapı 

adalarını kapsayan bölge içerisinde belirlenen aşağıda belirlenen parsel büyüklük şartlarını sağlayan taşınmazlarda 

emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla kat adedi planda tadilat yapılmaksızın arttırılabilir.  

 1500-1799 m² arasındaki imar parsellerinde  : 7 kat,  

 1800-1999 m² arasındaki imar parsellerinde  : 8 kat, 

 2000 m² ve üstü büyüklükteki imar parsellerinde  : 9 kat  

P.1.1.20. Plandaki kat adedinin D.1.1.19. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale konu yapı 

taban alanı (TAKS değeri) “TAKS: KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre yapılan TAKS 

hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik dilime 

tamamlanabilir. Yapı yaklaşım mesafesi tüm yollardan en az 7 metre olarak uygulanır.  Arka bahçe mesafesi bina 

yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez.  

P.1.1.21. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı büyüklüğü 

250 m²’den az olamaz. 

P.1.1.22. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

P.1.1.23. Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

P.1.1.24. Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

P.1.1.25. Konut alanı olarak planlı 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde konut alanları için belirlenen şartlar 

dâhilinde planda değişikliğe gerek kalmaksızın turizm tesisi yapılabilir. 

 

P.1.2. BLOK NİZAM (KÜTLE NİZAMI) ALANLAR 

P.1.2.1. Plan üzerinde blok nizam (BL) olarak belirlenen alanlar, imar parseli içerisindeki yapının taban oturumunun da 

gösterildiği, parsel büyüklüğü, formu, yapı yaklaşma mesafesi ve mevcut binalar gibi gerekçelerle yapılaşmasında 

sorun olan parsellerde ruhsatlı yapılaşmayı esas alan bahçeli ve bahçesiz konut, konut altı ticaret veya ticaret alanlarıdır.  

P.1.2.2. Blok nizam (Kütle nizamı)  öngörülen alanlarda planda emsal belirlenmemişse, plan üzerinde tanımlı blok alanı aynı 

zamanda yapı taban alanı olarak esas alınır. Minimum ve maksimum parsel cephe, derinlik, yapı yaklaşma ve ifraz 

şartları aranmaz. Ayrıca emsal hesabı yapılmaz.  

P.1.2.3. Bahçeli bloklarda planla öngörülen yol, park gibi kamusal alanların, bahçesiz bloklarda ise plan üzerinde tanımlı blok 

taban alanı dışında kalan alanların kamuya terki sağlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

P.1.2.4. Bahçesiz blokların otopark ihtiyacı genel otopark alanlarından karşılanır.  

P.1.2.5. Bahçeli bloklarda otopark ihtiyacı öncelikle parsel içerisinden, karşılanamaması durumunda genel otopark 

alanlarından sağlanır. 

P.1.2.6. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının ruhsatlandırılması söz konusu ise; 
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 Harita uygulaması mevcut yapının üst katlarındaki kadastro parseli dışına taşmayan açık ve kapalı çıkmalar imar parseli 

içerisinde kalacak şekilde yapılır. Planda üzerinde tanımlı yapı taban alanını arttırmamak koşuluyla açık ve kapalı 

çıkmaları esas alarak imar parseli oluşumunda belediye encümeni yetkilidir.  

 Mevcut yapıyı esas alarak hazırlanacak mimari projeye göre uygulama yapılır.  

 Mevcut yapı ölçüleri değiştirilemez, binaya ilave olarak eklenti, açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Statik olarak uygun binalarda mevcut mimari projesine uygun olmak ve planda belirlenen kat adedini aşmamak şartıyla 

ilave kat yapılabilir. 

 Bina kotu mevcut yapı ve çevresindeki diğer yapılar esas alınarak belediye tarafından belirlenir. 

P.1.2.7. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda yeni yapı ruhsatı alınması ya da mevcut yapının yıkılıp yeni yapı ruhsatı 

alınması söz konusu ise; 

 Bahçesiz blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı, plan üzerinde tanımlı blok kütlesi esas alınarak zemin ve bodrum 

katta tüm yönlerden 1.20 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakılmak suretiyle belirlenecektir. Üst katlarda tüm yönlerden 

1.20 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

 Bahçeli blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı plan üzerinde tanımlı blok ölçüleri ve kat 

adedi esas alınarak tespit edilir. Oluşan toplam inşaat alanını aşmamak şartıyla üst katlarda açık ve kapalı çıkma 

yapılabilir.  

 Bina kotu aynı ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar esas alınarak belediye tarafından belirlenir.  

 

P.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

P.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

P.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

P.2.3. Alanya uygulama imar planı onama sınırları içerisinde kalan bölgelerde, (35 metrelik D-400 Antalya Mersin Çevre 

Yolu güneyi)  tüm katlar isteğe bağlı ticaret amaçlı kullanılabilir.  

P.2.4. Plan üzerinde ticaret taraması bulunan alanlar ile 35 metrelik yollardan cephe alan konut alanlarında, zemin katın ticaret 

amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlar isteğe bağlı ticaret amaçlı kullanılabilir.  

P.2.5. Kuzey Alanya ilave uygulama imar planı kapsamında 15 ve 25 metre arası genişliğe sahip yollardan cephe alan konut 

alanlarında isteğe bağlı zemin kat ticaret, 25 metre ve üzeri genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanlarında ise 

isteğe bağlı tüm katlar ticaret amaçlı kullanılabilir.   

P.2.6. Cumhuriyet Mahallesi, Sarıkadıoğlu Caddesi (Eğri Köprü Caddesi) ve 35 metrelik D-400 Antalya Mersin Çevre Yolu 

arasında kalan konut alanlarında, isteğe bağlı olarak tüm katlar ticaret amaçlı kullanılabilir.  

P.2.7. Plan ile ticaret alanı olarak belirlenen bölgelerdeki veya 35 metre olarak öngörülen trafik yollarından cephe alan konut 

alanlarındaki, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu 

toplam inşaat alanı aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar 

yükseltmeye belediyesi yetkilidir.  

P.2.8. Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

P.2.9. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde ve zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde asma kat yapımı 

zorunludur.  Kat yüksekliği zeminde 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır. Diğer bölgelerde asma kat 

yapılamaz.  

P.2.10. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

P.2.11. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

P.2.12. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.2.13. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen 

açıkta kalan en fazla bir bodrum kat olmak üzere en fazla üç kat bodrum yapılabilir. 

P.2.14. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda kısa süreli kullanımlar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 
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P.2.15. Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

P.2.16. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde ve zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu 

ada bütününde tespit edilerek belediye encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

P.2.17. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

P.2.18. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur. 

P.2.19. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI” başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

P.3. TURİZM TESİS ALANLARI  

P.3.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

P.3.2. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

P.3.3. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

P.3.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

P.3.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

P.3.6. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

P.3.7. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

P.3.8. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

P.3.9. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

0.20’yi aşamaz.  

P.3.10. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 10.00 metre, komşu parsellerden 5.00 metre olarak uygulanacaktır. Arka 

bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 

arasında en az 10.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

P.3.11. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

P.3.12. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.     

P.3.13. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

P.3.14. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

P.3.15. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

P.3.16. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

P.3.17. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 
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P.3.18. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez.  

Oteller   : 5 oda için,  

Moteller  : oda sayısının %80’i kadar,  

Hosteller  : 5 oda için,  

Tatil Köyleri  : 4 oda için,  

Apart Oteller  : 2 ünite için,  

Pansiyonlar  : 4 oda için,  

Termal Tesisler  : 4 oda için, 

Kampingler  : 1 ünite için,  

Kırsal Turizm Tesisleri : 4 ünite için, 

Diğerleri   : 75 m²’ye kadar bir araçlık otopark ayrılır.  

 

P.4. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G) 

P.4.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

P.4.2. Emsal (E): 0.05, en fazla yapı yüksekliği (Yençok) 4.50 metre (1 kat) , asma kat yapılması halinde 5.50 metre olacaktır. 

Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafesi tanımlanmamış ise 

yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır. 

P.4.3. Bağımsız olarak günübirlik tesis alanı vasfında imar parseli oluşturulmadan yapılaşma izni verilmez. 

P.4.4. En fazla bir kat bodrum yapılabilir. Yapılacak olan bodrum kat bina izdüşümünü geçemez.  

P.4.5. Yapılacak ayırma (ifraz) işlemleri sonrasında 1000 m2’den küçük parsel oluşturulamaz.  

 

P.5. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

P.5.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

P.5.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

P.5.3. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

P.5.4. Plan üzerinde tanımlı olan yapılaşma koşulları geçerlidir. Yapı nizamı blok olup, maksimum yapı yüksekliği 2 katı 

geçemez. 

P.5.5. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

P.5.6. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

P.5.7. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemi ile 100 m²'den küçük parsel oluşturulamaz. Parsel cephesi 

6 metreden, parsel derinliği ise ön bahçe mesafesi +6.00 metreden az olamaz. 

P.5.8. Yapılaşmaya ilişkin; binalara kot verilmesi, asma kat yapımı, bodrum kat yapımı, çatı, açık ve kapalı çıkma yapımı vb. 

hususlarla, plan üzerinde tanımlanmadıysa küçük sanayi sitesi fonksiyonu ile uyumlu olmak şartıyla yapı yaklaşım 

mesafesi, TAKS, KAKS, Emsal, Maksimum Yapı yüksekliği, kat adedi vb. hususları belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

P.6. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

P.6.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

P.6.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  
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P.6.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

P.6.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

P.6.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

P.6.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

P.6.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

P.7. ÖZEL YURT ALANLARI 

P.7.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

P.7.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

P.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

P.8. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

P.8.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

P.8.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.8.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.8.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

P.9.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

P.9.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

P.9.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.9.5. Özel sağlık tesis alanları da aynı hükümlere tabidir. 

 

P.10. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

P.10.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

P.10.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 
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yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

P.10.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.10.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

P.11. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

P.11.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

P.11.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

P.11.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.11.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.11.1.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi, bina cephe ve derinliği vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını 

belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.11.1.5. Planda özel kreş alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

P.11.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

P.11.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

P.11.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.11.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.11.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.11.2.5. Planda özel ilköğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

P.11.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

P.11.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

P.11.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.11.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.11.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.11.3.5. Planda özel ortaöğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

P.11.4. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  

P.11.4.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  
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P.11.4.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.11.4.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinlikleri vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

P.12. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

P.12.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

P.12.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

P.12.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.12.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

P.13. PAZAR ALANLARI 

P.13.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

P.13.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

P.13.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

P.13.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

P.14. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

P.14.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

P.14.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

P.14.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

P.15.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

P.15.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

P.15.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

P.16. TRAFO MERKEZLERİ 

P.16.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

P.16.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

P.16.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

P.17. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

P.17.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 
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P.17.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

P.17.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

P.17.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

P.17.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

P.17.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

P.17.7. Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı 

gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır.  

P.17.8. 2/B vasfında olmasına rağmen Orman Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü görüşü alınmadan planlanmış olan 

bölgelerdeki plan kararları yok hükmünde olup, bu alanlarda en geç üç yıl içerisinde ilgili kurumların görüşünü almak 

ve yukarıdaki koşullar çerçevesinde yeni imar planlarının yapılması zorunludur.   

P.17.9. 2/B vasfında olmasına rağmen Orman Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü görüşü alınmadan planlanmış olan 

bölgelerdeki plan kararları yok hükmünde olup, bu alanlarda en geç üç yıl içerisinde ilgili kurumların görüşü alınarak 

mekânsal planlar yapım yönetmeliği doğrultusunda yeni imar planlarının yapılması zorunludur.   

P.17.10. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

P.18. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

P.18.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

P.18.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

P.18.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

P.19. ARITMA TESİS ALANLARI 

P.19.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

P.19.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

P.19.3. Alanda oluşacak koku ve görüntü kirliliğine karşı uygun bitkilerle peyzaj projesi hazırlanması zorunludur.  

P.19.4. Alan içerisinde 2 katı aşmayan tesisi bütününe hizmet edecek idari ve sosyal tesisler yapılabilir.  

P.19.5. Plan üzerinde belirtilmemişse yapı yaklaşma mesafesi, yapılaşma yoğunluğu, yapı yüksekliği gibi hususlar ihtiyaca 

göre belediyesince belirlenecektir. 

 

P.20. TOPTANCI HAL ALANLARI (TOPTAN TİCARET ALANLARI) 

P.20.1. Bu alanlarda 11.03.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği 

bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik tebliğ ve 

genelgelere göre uygulama yapılır. 

P.20.2. Yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma emsali ihtiyaca göre belediyesince belirlenecek olup, alan bütününde 

hazırlanacak vaziyet planları belediye tarafından onaylanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

P.20.3. Blok boyları, bloklar arasındaki mesafe vb. hususları belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

P.20.4. Toptancı hali kompleksi içerisinde yapılacak idari tesis yapıları, sosyal tesis yapıları vb. yapıların yüksekliği maksimum 

4 kat olacaktır. Ayrıca yapılacak ardiye, ambar gibi depolama alanlarının yüksekliği ihtiyaca göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

P.20.5. Diğer yapılar için yapı nizamı bitişik nizam, kat adedi 2 kat, en çok yapı yüksekliği  (Yençok) 9.50 metre olacaktır. 
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P.21. ASKERİ ALANLAR 

P.21.1. Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığının savunma, harekât, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugâh, 

karargâh, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı 

ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi 

diğer sosyal tesislerin yer aldığı alanlardır. 

P.21.2. Bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerli olup, yapılaşma plan üzerinde belirlenen koşullar dâhilinde 

gerçekleştirilir.  

 

P.22. KOMPOST VE KATI ATIK DÜZENLEME TESİSİ 

P.22.1. Teknik altyapıya ilişkin projeler (elektrik, su, haberleşme vb.)  ilgili kuruluşlarca onaylanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

P.22.2. Alan içerisine atıkları taşıyan araçların park edebileceği temizlik ve küçük çaplı bakımının yapılabileceği yeterli 

büyüklükte alan vaziyet planında belirlenmeden yapı ruhsatı verilemez. 

P.22.3. Yüzey suyu drenaj sistemi inşa edilmeden yapı kullanma izni verilmez. 

P.22.4. ÇED raporunda belirlendiği şekilde parsel sınırlarına 100 metre mesafedeki alan sağlık koruma bandı olarak ayrılmış 

olup, iskân amaçlı kullanılamaz. 

P.22.5. Bölgenin ormanlık arazi olması dolayısıyla tesis içerisinde meydana gelebilecek yangınları önleyecek güvenlik 

tedbirleri alınacaktır. 

P.22.6. Alan içerisinde yapılacak idari ve sosyal tesislerde yapı emsali (E): 0.30, maksimum yapı yüksekliği (Yençok): 10.00 

metreden fazla olamaz.  
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Kadıpaşa Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

PLAN HÜKÜMLERİ 

 
* Bu plan ile Kadıpaşa mahallesi 1,2 ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ve Etkileme Geçiş Alanı 
sınırları içerisindeki yapılaşmanın 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 
sayılı İmar Kanunu ile bu kanunlara dayalı dayalı yönetmelikler, yüksek kurul ilke kararları ve 
koruma bölge kurulu kararları çerçevesinde kontrol altına alınması ve arkeolojik kalıntıların 
korunması amaçlanmaktadır. 

* Yapılmakta olan planlamada asıl hedef 1. Derece Arkeolojik Ait Alanı Sınırları içerisinde yer 
alan taşınmazların kamu mülkiyetine geçişinin sağlanması olup, bu hususta sit alanlarında kalan 
taşınmazların hazine taşınmazları ile değiştirilmesi hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacak, 
konu hakkında parsel malikleri bilgilendirilecektir. 

* Bu plan hükümleri Kadıpaşa Mahallesi-Alanya Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde 
geçerli olup, burada bulunmayan hususlarda Alanya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Hükümleri geçerlidir. 

1. GENEL HÜKÜMLER 

 
* Bu plan kapsamında, 

- 5226/2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri,  

- 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 

- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri, 

- 4373 sayılı Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ve yönetmelikleri, 

- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 

- Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği, 

- Otopark Yönetmeliği, 

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 

- Sığınak Yönetmeliği 

ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

* Bu plan ve eklerinin onanmasıyla birlikte bu plandan önceki tüm plan hüküm ve kararları 
ortadan kalkar. 

* Bu planda yapı yaklaşma sınırı tanımlanmayan alanlarda plan notu ile aksine bir hüküm 
getirilmemiş ise planlı alanlar tip imar yönetmeliğine uyulur. 

* Plan üzerinde yazılı yol genişlikleri esastır. Ancak uygulamadan kaynaklı hatalardan dolayı yol 
genişlikleri belirtilmemiş ise plan üzerinden ölçü alınabilir. 
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* Harita uygulamalarından kaynaklı 1 metreden küçük ihdas vb. Oluşumlarda planda tadilat 
yapmaksızın plan müellifinin yazılı görüşünü almak kaydıyla uygulama ve düzeltme yapılabilir. 

* Yaya yollarında kaplama malzemesi olarak doğal taş kullanılacaktır. Yaya yolları doğal 
kimliğine uygun, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek projelendirilecektir. 

* Plan üzerindeki bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri gösterimi sembolik 
olup, sit alanı ve bölge bütününde hazırlanacak bütüncül proje kapsamında 
ihtiyaca göre revize edilebilir. 

* Bisiklet yolları üzerinde bisiklet geçişini engelleyici nitelikte kent mobilyası, bitki ve 
ağaçlandırma yapılamaz. 

* Bisiklet yolları bu yolların algılanmasını sağlayacak, sürüşe uygun ve sit alanı dokusu ile 
uyumlu farklı bir kaplama malzemesi ile kaplanacaktır. 

* Planlama alanında zemin etüdü yapılmadan parsel ölçeğinde uygulama yapılmaz. Zemin etüdü 
müze müdürlüğü uzmanlarının onayı olmadan yapılamaz. 

* Planlama alanı içerisinde öngörülen yaya ve bisiklet yollarına itfaiye, cankurtaran,çöp arabası 
vb. Kentsel hizmetler maksatlı araçlar dışında araç giremeyecek şekilde düzenleme yapılmak 
zorundadır. 

* Alanda zemin katlarda isteğe bağlı olarak ticaret kullanımları yer alabilir. Ancak sanayi, 
imalathane gibi çevreyi görsel ve gürültü yönünden rahatsız eden işlevde tesislerin yapımına ve 
açılmasına izin verilmez. 

* Alan içerisinde kullanılacak tanıtım, yönlendirme ve ticari birimlere ait levha ve tabelalar ile 
yapılacak gölgelik vb. müştemilatlar geleneksel doku ile uyumlu belirli büyüklük ve standartta 
olacaktır. Bu standartlar belediye tarafından belirlenecektir. 

* Alan içerisinde kullanılacak çöp konteynır ve kutuları görüntü kirliliği yaratmayacak konumlarda 
bulundurulacak ve doku ile uyumlu olacaktır. 

* Planlama alanı içerisindeki havai elektrik hatlarının ilgili kamu kurumu ile koordineli olarak 
kaldırılması, görüntü kirliliği yaratan, bina dış cephe boyalarının yenilenmesinin sağlanması 
esastır. 

* Planlama alanı içerisinde yapılacak yapılarda emsal harici havalandırma boşlukları, yangın 
merdivenleri, galeri ve ışıklık gibi alanların büyüklüğünü denetlemeye belediye yetkilidir. Gerekli 
görülmesi halinde bu alanlar emsale dahil edilebilir. 

* Yapım aşamasında kullanılacak tüm malzemelerin Türk Standartları Enstitüsünce belirlenecek 
standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

* Yapılarda; renk, cephede doluluk boşluk oranları vb hususlarda yöresel mimari karakteristiklere 
uyulacaktır. 

* Kadastral parseller imar parsellerine dönüştürülmeden, sosyal ve teknik alt yapı alanı olarak 
belirlenen alanlar kamu kullanımına geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. 

* Bu plan kapsamındaki alanlara ilişkin hazırlanacak mimari ve peyzaj projelerinde bedensel 
özürlü insanların yeni yapılacak tüm yapı ve açık alanları kullanabilmelerini sağlayacak 
düzenlemeler getirilecektir. Bu hususta idare sorumludur. 
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* Planlama alanı içerisinden geçen mülkiyeti devlet su işlerine ait kanalda yapılacak tüm 
işlemlerde ilgili kurumun görüşü alınacaktır. 

* Planlama alanı içerisinde 2.5 metreden büyük istinad duvarı yapılmaz. Hazırlanacak duvar 
projeleri belediye tarafından onaylanmadan ana yapının inşaatına başlanamaz. Yapılan duvarlar 
uygun peyzaj örtüsü ile gizlenmeden yapı kullanım izni verilmez. 

* İnşaat büyüklüğü net imar parseli üzerinden hesaplanır. Plan üzerinde belirlenen taban alanı 
katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS) geçerlidir. 

* Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür 
katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 
alınmasından belediye sorumludur. 

* Tescilli taşınmazların cephe aldığı yol boylarında ve karşı cephelerinde yapı tekniği ve 
malzemesinin geleneksel doku ile uyumu sağlanacaktır.  

* Tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ve yapı kalıntıları, 
röleve ve restorasyon projeleri koruma kurulunca onanması koşulu ile onarılıp kullanılabilir. 

* 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde yapılacak kazı çalışmalarının ardından alanın 
arkeolojik açık hava müzesi olarak kullanımı esastır. 

* Açık hava arkeoloji müzesi ile bölgenin çevresindeki tek yapı olarak tescilli taşınmazlar ve 
Atatürk Evi müzesini de kapsayacak şekilde gerek yaya, gerekse bisiklet yolu düzenlemeleri ile 
tüm bu alanların ziyaret edilebileceği bütüncül bir uygulama projesi hazırlanacaktır. 

* Plan üzerinde fonksiyon verilecek tescil dışı yapılar olarak tanımlı iki adet yapı geleneksel 
tarzda yapılar olup, bu yapılar aslına uygun olarak restore edildikten sonra arkeolojik sit alanında 
yapılacak kazılar sonucunda elde edilecek yerinde muhafazası mümkün olmayan parçaların 
sergilenmesi için teşhir alanı, eğitim maksatlı konferansların düzenlenebileceği, sunum ve 
gösterimlerin yapılabileceği salon vb. Arkeoljik Sit Alanı ile bağlantılı kamusal maksatlı olarak 
kullanılacaktır. 

* 1 . Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı, 
mülkiyet sorunu çözülmek kaydıyla, arkeolojik park alanının yönetim merkezi maksatlı olarak 
koruma bölge kurulunun olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilir. 

* Arkeolojik Sit Alanlarında yapılacak tüm uygulamalarda koruma yüksek kurulu ilke kararlarına 
uyulur. Bu kapsamda, 

* 1.Derece Arkeolojik Sit Alanları 

- Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, 
kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez. Koruma bölge kurulu izni doğrultusunda yapılan 
bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. 

- Taş, toprak, kum vb. Malzeme alınamaz. Toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülemez. 

- Alan içerisinde yapılacak bisiklet ve gezi yolu düzenlemeleri, meydan tanzimi, açık otopark, 
wc, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler koruma bölge kurulundan izin alınarak yapılabilir. 
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- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.  

- Alan içerisinde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapı 
arkeolojik sit alanının yönetim merkezi, teşhir salonu, eğitim merkezi vb. Maksatlı kullanılabilir. 

* İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanları 

- Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından 
belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 

- Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmez. 

- Alan içerisindeki günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının 
yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir. 

- Diğer hususlarda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı için belirlenen hükümler geçerlidir. 

* 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları 

- Bu alanlarda bu plan ve plan hükümleri ile belirlenen koruma – kullanma kararları 
doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilir. 

- Bu alanlarda yapı emsali 1.40'ı, kat adedi ise 4 katı aşamaz. 

- Bu alanlarda, inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 
kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının 
görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alınması 
zorunludur. Kurul kararı alınmadan inşaat uygulamasına geçilemez. 

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir. 

- Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. Alınmasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 
malzemenin dökülmesine izin verilmez.  

* Etkileme Geçiş Alanları 

- Bu alanlarda yapılacak yapılar için sondaj kazısı gerçekleştirilip, gerçekleştirilmeyeceği 
hususunda koruma kurulu görüşü alınmak zorundadır. Koruma kurulu görüşü alınmaksızın yapı 
ruhsatı verilemez. - diğer husularda etkileme geçiş alanı için belirlenen ilgili plan hükümlerine 
uyulur. 

2. YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ 

* Konut Alanları 

- Subasman kotu 0.50 metre olup, kot binanın oturacağı tabii zemin ortalamasından alınır.  

- Etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde kalan taşınmazlarda maksimum 1 kat bodrum 
yapılabilir. Sit alanı sınırları içerisinde bodrum yapılamaz.  

- Bodrum kat hiç bir durumda iskana konu edilmez. 

- Normal kat yüksekliği 3 metredir. 
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- Etkileme geçiş alanında yapılacak yapıların cephe ve derinlikleri 20x20 metreden, 3. Derece 
arkeolojik sit alanında yapılacak yapıların cephe ve derinliği ise 20x15 metreden fazla olamaz. 

- 3. Derece Doğal Sit Alanı Sınırları içerisinde yer alan parsellerde birden fazla yapı yapılmaz. 
Parsele yapılacak tüm müştemilatlar emsale dahil edilir. 

- Etkileme geçiş alanı sınırları içerisinde bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 
arasında en az 8 metre mesafe bulunması şarttır. 

- Planlama alanı içerisinde emsal değişmese dahi kat sayısını arttırıcı ya da taban alanı 
kullanımını arttırıcı plan değişiklikleri yapılamaz. 

- Planlama alanı içerisinde genel olarak yapı yaklaşım mesafesi yollardan 5 metre, komşu 
parsellerde 4 kata kadar, 3 metre, 5 katta 3.5 metre, arka bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin 
yarısı (h/2) olarak uygulanacaktır. 

- Parsellerde yapılaşma öncesi yapılan sondajlarda arkeolojik kalıntıya rastlanması durumunda 
koruma bölge kurulunun olumlu görüşünü almak şartıyla yapı yaklaşım mesafelerini planda 
tadilat yapılmaksızın belirlemeye belediye yetkilidir. 

- Yapılacak ifraz işlemi ile 350 m2'den küçük imar parseli oluşturulamaz. İfraz işlemi sonucu 
oluşan parselin cephesi 16 metreden, derinliği ise 19 metreden az olamaz. 

- 5 metre ve altındaki yollar ile park alanlarından yapı yaklaşım mesafesi, parselin formu ve 
yapılaşabilirliği esas alınmak suretiyle belediye tarafından belirlenir. Ancak ifraz yapmak 
suretiyle 5 metre ve altındaki yollardan cephe alan imar parseli oluşturulamaz. 

- Tüm yapılarda kiremit kaplı kırma çatı yapımı zorunludur. Çatı eğimi %33' ü aşamaz. 

- Çatı örtüsü altında bağımsız birim oluşturmamak kaydıyla son kat ile bağlantılı piyesler 
oluşturulabilir. 

- Çatı saçak çıkması 1.00 metreden, parapet seviyesi ise 90 cm'den fazla olmaz.               

- Kapalı çıkmalar emsale dahil olup, sadece ön cephede yapılabilir. 1 metreden fazla kapalı 
çıkma yapılamaz.  

- Zemin katlada kapalı çıkma yapılmaz. 

- Açık çıkmalar emsale dahil edilmez. 1.80 metreden geniş açık çıkma yapılamaz. 

- Açık çıkmaların büyüklüğü toplam inşaat alanının %20'sini, bulunduğu cephenin 2/3'ünü 
aşamaz. 

- Blok nizam konut alanlarında öngörülen yapı kütlesinin dışına taşan açık ve kapalı çıkma 
yapılamaz. 

* Ticaret Alanları 

- Planda Ticaret Alanı olarak tanımlı alanlarda, plan ile getirilen yapı düzeni ve kat adedine uygun 
olarak sadece ticari maksatlı kullanım yapılabilir. 

* İlköğretim Tesis Alanları 

- 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları için getirilen hükümler ve ilke kararları geçerlidir. 
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- Alanda yer alan okulun zaman içerisinde eşdeğer konumda alan ayrılması şartıyla kaldırılması 
esastır. 

- Mevcut okulda esaslı tamirat ve tadilatlara izin verilmez. Ek yapı yapılamaz. 

* Park Alanları 

- Bu alanlarda yetişkinlere hitap eden park, çocuk bahçesi, spor alanı vb. Düzenlemeler 
yapılabilir.  

- Planda park alanı olarak ayrılan 250 m2'den büyük alanlarda sit alanı ile uyumlu malzemelerle 
peyzaj projesi düzenlenmesi zorunludur. 

- Plan üzerinde yaya yollarının ortasında önerilen yeşil alanlar sembolik olup,  yaya geçişlerini 
engellememek kaydıyla belediye tarafından düzenleme 
yapılacaktır. 

- Büyüklüğü 300 m2'den fazla olan park alanlarında hiç bir durumda 15 m2'yi ve 
yapı yüksekliği 3 metreyi aşmamak koşuluyla, geleneksel mimari ile uyumlu açık 
alanlara hizmet verecek çay bahçesi,wc vb. Maksatlı kapalı alan yapılabilir. 
* ibadet yeri 

- Plan üzerinde ibadet yeri olarak öngörülen alandaki mevcut yapının yıkılması durumunda, plan 
üzerinde tanımlı yaklaşım mesafelerine uyulması kaydıyla yeni 
ibadet yeri yapılabilir. Yapılacak yapının yüksekliği, minare hariç 6.50 metreyi 
aşamaz. Minare yüksekliği yöresel doku ile uyumlu olarak belediye tarafından 
belirlenir.  

* Trafo Merkezleri 

- Bu alanlarda elektrik enerjinin dağıtımına dönük indirici trafo merkezleri yapılacaktır. 

- Trafo parsellerinde minimum ifraz şartı ve yaklaşım mesafesi şartı aranmaz. Ancak trafo yapısı 
parsele yerleştirilirken kent estetiği ve komşu parsel hakları gözetilir. 

- Trafo yapıları sit alanı dokusu ile uyumlu olacaktır. 

- Plan üzerinde belirlenen trafo alanları dışında yeni trafo yapılamaz. 

- Planda trafo alanı olarak belirlenmeyen mevcut trafolar mevcut haliyle korunur. 
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Oba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

OBA MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

Q. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

R. KAPSAM 

R.1. Plan hükümleri revizyonu Oba Mahallesi sınırları içerisinde onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planlarının tamamında geçerlidir. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara 

ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

S. GENEL HÜKÜMLER 

 

S.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

S.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

S.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

S.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

S.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

S.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

S.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

S.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

S.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

S.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

S.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

S.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

S.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

S.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

S.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

S.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

S.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

S.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

S.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

S.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

S.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

S.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

S.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

S.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

S.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

S.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

S.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

S.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

S.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

S.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 
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S.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

S.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

S.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

S.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

S.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

S.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

S.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

S.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

S.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

S.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

S.4. JEOLOJİK YAPI 

S.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

S.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

S.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

S.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

S.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

S.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

S.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

S.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

S.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

S.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare 

kuralngetirmeye yetkilidir. 

S.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

S.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
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S.12. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. Göl mevkii eski Gazipaşa 

Caddesinin güneyinde kalan bölgeler hariç İmar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi 

doğrultusunda yapımı zorunludur. 

S.13. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

S.14. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

S.15. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

S.16. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

S.17. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

S.18. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

S.19. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

S.20. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

S.21. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

S.22. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

S.23. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

S.24. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

S.25. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 
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S.26. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Oba Revizyon Nazım İmar 

Planında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

 

 

S.27. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

S.27.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

S.27.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

S.27.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

S.27.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

S.27.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

S.27.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

S.27.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

S.27.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

S.27.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

S.27.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

S.27.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

S.27.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

S.27.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

S.27.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

S.27.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

S.27.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

S.27.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

S.27.18. Onaylı imar planında 2 kat olarak öngörülen bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı 

tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 

2.50 metreyi geçemez. 

 

S.28. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

S.28.1. Su basman kotu konut alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla +0.50 metre 

olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin suyu yüksek 

olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

S.28.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 
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S.28.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

S.28.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

S.28.5. Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için ayrı olmak 

üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

S.28.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

S.28.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

S.28.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

S.28.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

S.28.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

S.28.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

S.28.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

S.28.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

S.28.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

S.28.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

S.28.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

S.28.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 
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S.29. BODRUM KATLAR 

S.29.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

S.29.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

S.29.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

S.29.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı 

eklentiler, ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

S.29.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

S.29.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

S.29.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

S.29.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

S.29.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

S.29.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1.00 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

S.29.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

S.30. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

S.30.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

S.30.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

S.30.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

S.30.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3,50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

S.30.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

S.30.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

T. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

T.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

T.1.1. AYRIK NİZAM ALANLAR 

T.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

T.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

T.1.1.3. Yapı yaklaşım mesafesi 50 metrelik karayolundan (plan üzerindeki gösterime bakılmaksızın) 15.00 metre olacaktır. 

Diğer bölgelerde ise plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi 
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tanımlanmamış ise, yapı yaklaşma mesafesi 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında 

genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 4 metre olacaktır.  

T.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 4 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

T.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak planda belirlenen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

T.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

T.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 8 metre olmak üzere 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

T.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz. 

T.1.1.9. Yapılaşma emsali ve kat adedi, kat ayrım çizgisi ile birbirinden ayrılan imar parsellerinde, kat ayrım çizgisinin parseli 

bölmesi durumunda her bölüm için plan ile belirlenen emsal (KAKS) değeri esas alınarak toplam inşaat alanı 

hesaplanır. Bu durumdaki parsellerde yapı kat adedi ve TAKS değeri binanın cephe aldığı yol hattındaki kat adedi ve 

TAKS değerine göre belirlenir. 

T.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

T.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

T.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

T.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 600 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. 3194/18. Madde hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, 

imar planı revizyonu ya da tadilatı gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk 

yapılan imar uygulaması esnasında yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir.  

T.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

T.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

T.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

T.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları (cephe ve derinlik)    

2 katlı bölgelerde    : 25x25 metre 

4 kat ve üstü bölgelerde   : 30x35 metre 

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

T.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

T.1.1.19. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

T.1.1.20.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

T.1.1.21.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

T.1.2. BLOK NİZAM (KÜTLE NİZAMI) ALANLAR 
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T.1.2.1. Plan üzerinde blok nizam (BL) olarak belirlenen alanlar, imar parseli içerisindeki yapının taban oturumunun da 

gösterildiği, parsel büyüklüğü, formu, yapı yaklaşma mesafesi ve mevcut binalar gibi gerekçelerle yapılaşmasında 

sorun olan parsellerde ruhsatlı yapılaşmayı esas alan bahçeli ve bahçesiz konut, konut altı ticaret veya ticaret alanlarıdır.  

T.1.2.2. Blok nizam (Kütle nizamı)  öngörülen alanlarda planda emsal belirlenmemişse, plan üzerinde tanımlı blok alanı aynı 

zamanda yapı taban alanı olarak esas alınır. Minimum ve maksimum parsel cephe, derinlik, yapı yaklaşma ve ifraz 

şartları aranmaz. Ayrıca emsal hesabı yapılmaz.  

T.1.2.3. Bahçeli bloklarda planla öngörülen yol, park gibi kamusal alanların, bahçesiz bloklarda ise plan üzerinde tanımlı blok 

taban alanı dışında kalan alanların kamuya terki sağlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

T.1.2.4. Bahçesiz blokların otopark ihtiyacı genel otopark alanlarından karşılanır.  

T.1.2.5. Bahçeli bloklarda otopark ihtiyacı öncelikle parsel içerisinden, karşılanamaması durumunda genel otopark 

alanlarından sağlanır. 

T.1.2.6. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının ruhsatlandırılması söz konusu ise; 

 Harita uygulaması mevcut yapının üst katlarındaki kadastro parseli dışına taşmayan açık ve kapalı çıkmalar imar 

parseli içerisinde kalacak şekilde yapılır. Planda üzerinde tanımlı yapı taban alanını arttırmamak koşuluyla açık 

ve kapalı çıkmaları esas alarak imar parseli oluşumunda belediye encümeni yetkilidir.  

 Mevcut yapıyı esas alarak hazırlanacak mimari projeye göre uygulama yapılır.  

 Mevcut yapı ölçüleri değiştirilemez, binaya ilave olarak eklenti, açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Statik olarak uygun binalarda mevcut mimari projesine uygun olmak ve planda belirlenen kat adedini aşmamak 

şartıyla ilave kat yapılabilir. 

 Bina kotu mevcut yapı ve çevresindeki diğer yapılar esas alınarak belediye tarafından belirlenir. 

T.1.2.7. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda yeni yapı ruhsatı alınması ya da mevcut yapının yıkılıp yeni yapı ruhsatı 

alınması söz konusu ise; 

 Bahçesiz blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı, plan üzerinde tanımlı blok kütlesi esas alınarak zemin ve 

bodrum katta tüm yönlerden 1.20 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakılmak suretiyle belirlenecektir. Üst katlarda 

tüm yönlerden 1.20 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

 Bahçeli blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı plan üzerinde tanımlı blok ölçüleri ve 

kat adedi esas alınarak tespit edilir. Oluşan toplam inşaat alanını aşmamak şartıyla üst katlarda açık ve kapalı 

çıkma yapılabilir.  

 Bina kotu aynı ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar esas alınarak belediye tarafından belirlenir.  

 

T.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

T.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, lokanta, kafeterya gibi 

eğlence yerleri, bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer 

alabilir. 

T.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

T.2.3. Karayolu statüsündeki 35 ve 50 metre genişliğindeki yollardan cephe alan parsellerde zemin katların ticaret amaçlı 

kullanımı zorunludur. Normal katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

T.2.4. Konut altı ticaret alanı olarak planlı bölgelerde zemin ve birinci katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

T.2.5. Batıda Cikcilli, doğuda Tosmur mahalle sınırı arasında, kuzeyde Eski Gazipaşa Caddesi ile güneyde sahil karayolu 

arasında kalan konut alanlarında zemin ve birinci katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. Aynı bölgede 

turizm tesisi yapılması durumunda tüm katlar bu amaçla kullanılabilir. 

T.2.6. Konut altı ticaret alanı olarak planlı, 4000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlar ticaret amaçlı 

kullanılabilir. Bu durumda plandaki emsale konu toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban alanı 

katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. 

T.2.7. 50 metre olarak planlı çevre yolundan cephe alan, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, tüm katlar ticaret 

amaçlı kullanılabilir. Bu durumda plandaki emsale konu toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban 

alanı katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. 

T.2.8. Büyüklüğü gereği “C.15.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

T.2.9. Onaylı uygulama imar planında 35 metre ve 50 metre genişliğinde öngörülen karayolu statüsündeki yollardan cephe 

alan bölgelerde asma kat yapımı zorunludur.  Kat yüksekliği zeminde 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır. 

Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz. 
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T.2.10. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

T.2.11. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

T.2.12. Tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olacaktır. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.2.13. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen 

açıkta kalan en fazla bir bodrum kat olmak üzere en fazla üç kat bodrum yapılabilir. 

T.2.14. Tüm katların ticaret amaçlı kullanılması durumunda kısa süreli kullanımlar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

T.2.15. Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

T.2.16. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

T.2.17. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

T.2.18. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

T.2.19. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

T.3. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT ALANLARI 

 

T.3.1. TURİZM TESİSİ YAPILMASI DURUMUNDA; 

T.3.1.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

T.3.1.2. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

T.3.1.3. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

T.3.1.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

T.3.1.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

T.3.1.6. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

T.3.1.7. Maksimum yapı emsali (E):0.90’ı, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.20’yi, kat adedi 5 katı aşamaz. 

T.3.1.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

T.3.1.9. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

T.3.1.10. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 5 metre, komşu parsellerden ve sosyal donatı alanlarından 4.00 metre olarak 

uygulanacaktır. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması 

halinde iki yapı arasında en az 8.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

T.3.1.11. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

T.3.1.12. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.   

T.3.1.13. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 
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T.3.1.14. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

T.3.1.15. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

T.3.1.16. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

T.3.1.17. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

T.3.1.18. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

T.3.2. İKİNCİ KONUT YAPILMASI DURUMUNDA; 

T.3.2.1. Maksimum yapı emsali (E):0.90’ı, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.18’i, kat adedi 5 katı aşamaz.  

T.3.2.2. Zemin ve birinci katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 

T.3.2.3. “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI" ve “D.2. KONUT ALTI 

TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

T.4. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

T.4.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

T.4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

T.4.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

T.4.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

T.4.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

T.4.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

T.4.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 
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T.5. ÖZEL YURT ALANLARI 

T.5.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

T.5.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

T.5.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

T.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

T.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

T.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

T.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

T.7.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

T.7.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

T.7.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

T.8. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

T.8.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

T.8.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

T.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

T.9. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

T.9.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

T.9.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

T.9.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  
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T.9.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.9.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.9.1.5. Planda özel ortaöğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

T.9.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

T.9.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

T.9.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

T.9.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.9.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.9.2.5. Planda özel ilköğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

T.9.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

T.9.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

T.9.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

T.9.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.9.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

T.9.3.5. Planda özel ortaöğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

T.10. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

T.10.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

T.10.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

T.10.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

T.10.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

T.11. TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI 

T.11.1. İnsan taşımacılığı amacıyla, araçların indirme, bindirme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, 

haberleşme, şehirlerarası ya da şehir içi ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari ünitelerin yer alabildiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız 

bölüm oluşturulamayan alanlardır. 

T.11.2. Bu alanlarda plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmamış 

ise yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

 

T.12. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

T.12.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 
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T.12.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

T.12.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

T.13.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

T.13.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

T.13.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

T.14. TRAFO MERKEZLERİ 

T.14.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

T.14.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

T.14.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

T.15. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

T.15.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

T.15.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

T.15.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

T.15.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

T.15.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

T.15.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

T.15.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

T.15.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

T.15.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

T.16. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

T.16.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

T.16.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

T.16.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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T.17. ARITMA TESİS ALANLARI 

T.17.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

T.17.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

 

T.18. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

T.18.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

T.18.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

T.18.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E: 0.30 ‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan 

işlemlere ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

gönderilir. Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı 

kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel 

kişiliklerin yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 

50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi 

kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

T.18.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

T.18.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

T.18.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

T.18.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

T.18.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

T.18.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

T.18.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

T.18.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

T.18.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Tosmur Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

TOSMUR MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

U. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

V. KAPSAM 

V.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Tosmur Revizyon Uygulama İmar Planı onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

W. GENEL HÜKÜMLER 

 

W.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

W.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

W.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

W.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

W.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

W.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

W.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

W.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

W.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

W.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

W.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

W.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

W.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

W.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

W.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

W.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

W.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

W.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

W.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

W.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

W.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

W.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

W.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

W.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

W.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

W.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

W.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

W.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

W.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

W.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 
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W.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

W.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

W.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

W.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

W.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

W.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

W.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

W.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

W.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

W.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

W.4. Planlama alanı içerisinde bulunan buzağı avlusu mevkisindeki tescilli duvar, köşk ve kilise kalıntısı 

koruma alanı sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüsü alınmadan hiç 

bir uygulama yapılmaz. 

 

W.5. JEOLOJİK YAPI 

W.5.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

W.5.2. İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce 04.09.2000 tarihinde onanlı Tosmur-Alanya (ANTALYA) İmar 

Planına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunda belirlenen koşullara göre uygulama yapılacaktır.  

W.5.3. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

W.5.4. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

W.5.5. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

W.5.6. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

W.6. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

W.7. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

W.8. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

W.9. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

W.10. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

W.11. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  
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W.12. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

W.13. Planda tanımlanan 3194/18. Madde uygulama sınırı içerisinde yer alan parsellerde harita uygulamasının 

3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur. Diğer parsellerde ise 

uygulamanın ne şekilde yapılacağını belirleme yetkisi belediyeye aittir. 

W.14. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

W.15. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

W.16. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

W.17. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

W.18. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

W.19. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

W.20. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

W.21. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

W.22. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

W.23. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

W.24. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

W.25. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 
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W.26. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

W.27. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

W.28. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Tosmur (ANTALYA) 

Revizyon Nazım İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

W.29. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

W.29.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

W.29.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

W.29.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

W.29.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

W.29.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

W.29.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

W.29.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

W.29.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

W.29.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

W.29.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

W.29.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

W.29.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

W.29.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

W.29.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

W.29.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

W.29.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

W.29.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

 

W.30. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

W.30.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

W.30.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 
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W.30.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

W.30.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

W.30.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

W.30.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

W.30.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

W.30.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

W.30.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

W.30.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek şekilde 

geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 metreden 

çok olamaz. 

W.30.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

W.30.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

W.30.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

W.30.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

W.30.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

W.30.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

W.30.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 



194 
 

 

W.31. BODRUM KATLAR 

W.31.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

W.31.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

W.31.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

W.31.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

W.31.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

W.31.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

W.31.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

W.31.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

W.31.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

W.31.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

W.31.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

W.32. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

W.32.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

W.32.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

W.32.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

W.32.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3,50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

W.32.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

W.32.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

X. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 

X.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

 

X.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

X.1.1.1. Planda Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına 

uyulur.  

X.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre yapılaşma izni verilecektir. Emsal 0.75 olarak belirlenen 

bölgelerde TAKS 0.15’i, emsal 0.90 olarak belirlenen bölgelerde TAKS 0.18’i, emsal 1.50 olarak belirlenen bölgelerde 

TAKS 0.30’u geçemez.  



195 
 

X.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış ise, yapı 

yaklaşma mesafesi karayolu statüsündeki yollardan 7 metre, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 

metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  

X.1.1.4. Planlama alanı içerisinde yer alan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce işletilen sulama kanalının her 

iki yönünde de yapı yaklaşım mesafesi mülkiyet sınırından itibaren en az 10 metre olacaktır. 

X.1.1.5. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.   

X.1.1.6. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

X.1.1.7. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

X.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

X.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

X.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

X.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

X.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

X.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

X.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

X.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

X.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

X.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları    : 30x35 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

X.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

X.1.1.19. Planda yapı emsali (E):1.50 olarak belirlenen, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip imar parsellerinde 

emsale konu toplam inşaat alanı değiştirilmemek şartlarıyla planda tadilat yapılmadan kat adedi 9 kat 

olarak uygulanabilir. Bu durumda yollardan 8 metre, komşu parsellerden 6.50 metre, aynı parsel yapılacak 

iki yapı arasında 13.00 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır. 

X.1.1.20. Planda yapı emsali (E):0.90 olarak belirlenen, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip imar parsellerinde 

emsale konu toplam inşaat alanı değiştirilmemek şartlarıyla planda tadilat yapılmadan kat adedi 7 kat 

olarak uygulanabilir. Bu durumda yollardan 7.00 metre, komsu parsellerden 5.50 metre, aynı parselde 

yapılacak iki yapı arasında 11.00 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır.  

X.1.1.21. Planda yapı emsali (E): 0.75 olarak belirlenen, 3000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip imar parsellerinde 

emsale konu toplam inşaat alanı değiştirilmemek şartlarıyla planda tadilat yapılmadan kat adedi 9 kat 
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olarak uygulanabilir. Bu durumda yollardan 8 metre, komsu parsellerden 6.50 metre, aynı parsel yapılacak 

iki yapı arasında 13.00 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır. 

X.1.1.22. Plandaki kat adedinin D.1.1.19, D.1.1.20, D.1.1.21. maddelerine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek 

maksimum emsale konu yapı taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. 

Bu formüle göre yapılan TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla 

bir üst yüzdelik dilime tamamlanabilir.  Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez.  

X.1.1.23. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı büyüklüğü 

250 m²’den az olamaz. 

X.1.1.24.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

X.1.1.25.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

X.1.1.26.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

X.1.2. BLOK NİZAM (KÜTLE NİZAMI) ALANLAR 

X.1.2.1. Plan üzerinde blok nizam (BL) olarak belirlenen alanlar, imar parseli içerisindeki yapının taban oturumunun da 

gösterildiği, parsel büyüklüğü, formu, yapı yaklaşma mesafesi ve mevcut binalar gibi gerekçelerle yapılaşmasında 

sorun olan parsellerde ruhsatlı yapılaşmayı esas alan bahçeli ve bahçesiz konut veya konut altı ticaret alanlarıdır.  

X.1.2.2. Planda ticaret taraması bulunup, blok nizam yapılaşma öngörülen alanlarda zemin katlar ticaret, normal 

katlar konut, ticaret taraması bulunmayıp, blok nizam yapılaşma öngörülen alanlarda ise tüm katlar konut 

olarak yapılaşacaktır. 

X.1.2.3. Blok nizam (Kütle nizamı)  öngörülen alanlarda planda emsal belirlenmemişse, plan üzerinde tanımlı blok alanı aynı 

zamanda yapı taban alanı olarak esas alınır. Minimum ve maksimum parsel cephe, derinlik, yapı yaklaşma ve ifraz 

şartları aranmaz. Ayrıca emsal hesabı yapılmaz.  

X.1.2.4. Bahçeli bloklarda planla öngörülen yol, park gibi kamusal alanların, bahçesiz bloklarda ise plan üzerinde tanımlı blok 

taban alanı dışında kalan alanların kamuya terki sağlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

X.1.2.5. Bahçesiz blokların otopark ihtiyacı genel otopark alanlarından karşılanır.  

X.1.2.6. Bahçeli bloklarda otopark ihtiyacı öncelikle parsel içerisinden, karşılanamaması durumunda genel otopark 

alanlarından sağlanır. 

X.1.2.7. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının ruhsatlandırılması söz konusu ise; 

 Harita uygulaması mevcut yapının üst katlarındaki kadastro parseli dışına taşmayan açık ve kapalı çıkmalar imar 

parseli içerisinde kalacak şekilde yapılır. Planda üzerinde tanımlı yapı taban alanını arttırmamak koşuluyla açık 

ve kapalı çıkmaları esas alarak imar parseli oluşumunda belediye encümeni yetkilidir.  

 Mevcut yapıyı esas alarak hazırlanacak mimari projeye göre uygulama yapılır.  

 Mevcut yapı ölçüleri değiştirilemez, binaya ilave olarak eklenti, açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Statik olarak uygun binalarda mevcut mimari projesine uygun olmak ve planda belirlenen kat adedini aşmamak 

şartıyla ilave kat yapılabilir. 

 Bina kotu mevcut yapı ve çevresindeki diğer yapılar esas alınarak belediye tarafından belirlenir. 

X.1.2.8. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda yeni yapı ruhsatı alınması ya da mevcut yapının yıkılıp yeni yapı ruhsatı 

alınması söz konusu ise; 

 Bahçesiz blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı, plan üzerinde tanımlı blok kütlesi esas alınarak zemin ve 

bodrum katta tüm yönlerden 1.20 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakılmak suretiyle belirlenecektir. Üst katlarda 

tüm yönlerden 1.20 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

 Bahçeli blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı plan üzerinde tanımlı blok ölçüleri ve 

kat adedi esas alınarak tespit edilir. Oluşan toplam inşaat alanını aşmamak şartıyla üst katlarda açık ve kapalı 

çıkma yapılabilir.  

 Bina kotu aynı ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar esas alınarak belediye tarafından belirlenir.  

 

X.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI  

X.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, lokanta, kafeterya gibi 

eğlence yerleri, bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer 

alabilir. 

X.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  
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X.2.3. Eski Gazipaşa Caddesi, Mustafa Gökçe Caddesi (Dim Çayı yolu) ve 35 metrelik D-400 Antalya Mersin Çevre 

Yolu’ndan cephe alan konut altı ticaret ve turizm veya ikinci konut alanlarında (TK) konut yapımı halinde zemin katta 

ticaret kullanımı zorunlu olup, normal katlarda isteğe bağlıdır. Diğer konut altı ticaret alanlarında zemin katta ticaret 

kullanımı isteğe bağlıdır. Normal katlar ticaret amaçlı kullanılamaz. 

X.2.4. Konut altı ticaret alanlarında turizm tesisi yapılması durumunda tüm katlar bu amaçla kullanılabilir.  

X.2.5. Sadece zemin katın ticaret amaçlı kullanımı durumunda, emsal 0.75 ve 0.90 olarak belirlenen bölgelerde TAKS 

0.20’yi, emsal 1.50 olarak belirlenen bölgelerde TAKS 0.30’u geçemez.  

X.2.6. Karayolu statüsündeki 35 metrelik çevre yolundan cephe alan konut altı ticaret alanlarında asma kat yapımı zorunludur.  

Kat yüksekliği zeminde 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır. Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz.  

X.2.7. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

X.2.8. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde, tüm katların ticaret amaçlı kullanımı halinde plandaki emsale 

konu toplam inşaat alanı sabit kalmak üzere maksimum yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak 

uygulanabilir. 

X.2.9. Büyüklüğü gereği “C.17.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

X.2.10. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

X.2.11. Tüm katlarda ticaret kullanımı halinde tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta bir kat 

olmak üzere en fazla üç bodrum kat yapılabilir.  

X.2.12. Tüm katlarda ticaret kullanımı halinde kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık otopark 

yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye yetkilidir. 

X.2.13. Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

X.2.14. Konut altı ticaret alanlarında turizm tesisi yapılması halinde plan üzerinde öngörülen yapı emsali değiştirilmeksizin 

"D.1.1.19, D.1.1.20. ve D.1.1.21”  numaralı plan hükümleri çerçevesinde kat artışı yapılabilir.   

X.2.15. Zorunlu zemin kat ticaret kullanımı öngörülen bölgelerde, bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

X.2.16. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

X.2.17. Tüm ticari bağımsız bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

X.2.18. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER”, "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" ve “D.3. TURİZM VEYA 2. KONUT YERLEŞME ALANLARI başlığı altında belirlenen koşullara 

uyulur. 

 

X.3. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT ALANLARI 

 

X.3.1. TURİZM TESİSİ YAPILMASI DURUMUNDA; 

X.3.1.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

X.3.1.2. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

X.3.1.3. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

X.3.1.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

X.3.1.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

X.3.1.6. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

X.3.1.7. Maksimum yapı emsali (E):0.90’ı, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.20’yi, kat adedi 5 katı aşamaz. 

X.3.1.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 
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X.3.1.9. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

X.3.1.10. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 5 metre, komşu parsellerden ve sosyal donatı alanlarından 4.00 metre olarak 

uygulanacaktır. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması 

halinde iki yapı arasında en az 8.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

X.3.1.11. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

X.3.1.12. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.  

X.3.1.13. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

X.3.1.14. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye 

edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda 

yapılacak, tesislerin bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale 

dâhil edilmez. 

X.3.1.15. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

X.3.1.16. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

X.3.1.17. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

X.3.1.18. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

X.3.1.19. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

X.3.2. İKİNCİ KONUT YAPILMASI DURUMUNDA; 

X.3.2.1. Maksimum yapı emsali (E):0.90’ı, maksimum yapı taban alanı katsayısı (TAKS) 0.18’i, kat adedi 5 katı aşamaz.  

X.3.2.2. Zemin ve birinci katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

X.3.2.3. Kullanım türüne göre “C. GENEL HÜKÜMLER”, "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI" ve “D.2. 

KONUT ALTI TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

X.4. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

X.4.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 
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taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

X.4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

X.4.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

X.4.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

X.4.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

X.4.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

X.4.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

X.5. ÖZEL YURT ALANLARI 

X.5.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

X.5.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

X.5.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

X.6. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

X.6.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

X.6.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.6.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.6.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

X.7.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

X.7.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

X.7.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

X.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.7.5. Özel sağlık tesis alanları da aynı hükümlere tabidir. 

 

X.8. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

X.8.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 
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X.8.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

X.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

X.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

X.9. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

X.9.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

X.9.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

X.9.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.9.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.9.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

X.9.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

X.9.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

X.9.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.9.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.9.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

X.9.2.5. Planda özel ilköğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

X.9.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

X.9.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

X.9.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.9.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.9.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

X.9.3.5. Planda özel ortaöğretim tesis alanı olarak tanımlı alanlar da aynı hükümlere tabidir. 

 

X.10. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

X.10.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

X.10.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 
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asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

X.10.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

X.10.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

X.11. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

X.11.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi,  alanları toplamıdır. 

X.11.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

X.11.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

X.12.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

X.12.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

X.12.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

X.13. TRAFO MERKEZLERİ 

X.13.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

X.13.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

X.13.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

X.14. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

X.14.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

X.14.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

X.14.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

X.14.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

X.14.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

X.14.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

X.14.7. Planda orman alanı olarak tanımlı olmasına rağmen, orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına 

çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak 

haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

X.14.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

X.14.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 
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Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

X.15. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

X.15.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

X.15.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

X.15.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

X.16. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

X.16.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

X.16.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

X.16.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E): 0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E: 0.30’u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan 

işlemlere ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

gönderilir. Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı 

kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel 

kişiliklerin yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 

50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi 

kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

X.16.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

X.16.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

X.16.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

X.16.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

X.16.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

X.16.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

X.16.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

X.16.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

X.16.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Cikcilli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

CİKCİLLİ MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

 PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

Y. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

Z. KAPSAM 

Z.1. Plan hükümleri revizyonu Cikcilli 2. Etap (güney) ve 3. Etap (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planları onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına 

müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

AA. GENEL HÜKÜMLER 

 

AA.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

AA.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

AA.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

AA.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

AA.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

AA.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

AA.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

AA.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

AA.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

AA.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

AA.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

AA.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

AA.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

AA.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

AA.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

AA.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

AA.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

AA.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

AA.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

AA.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

AA.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

AA.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

AA.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

AA.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

AA.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

AA.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

AA.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

AA.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

AA.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

AA.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 
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AA.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

AA.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

AA.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

AA.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

AA.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

AA.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

AA.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

AA.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

AA.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

AA.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

AA.4. JEOLOJİK YAPI 

AA.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

AA.4.2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2003 gün ve 052/4256 sayılı 

genelgesi ve 7269 sayılı yasanın 2. Maddesi doğrultusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Antalya İl 

Müdürlüğü’nce 15.01.2004 tarihinde onanan Cikcilli (ANTALYA) imar planına esas jeolojik etüt 

raporunda belirlenen koşullara uyulacaktır.  

AA.4.3. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

AA.4.4. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

AA.4.5. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

AA.4.6. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

AA.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

AA.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

AA.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

AA.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

AA.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

AA.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

AA.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 
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resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

AA.12. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

AA.13. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

AA.14. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

AA.15. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

AA.16. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

AA.17. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

AA.18. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

AA.19. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı 

zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 

3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

AA.20. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

AA.21. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

AA.22. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

AA.23. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

AA.24. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

AA.25. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 
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AA.26. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Cikcilli 2. Ve 3. Etap Nazım 

İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

AA.27. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

AA.27.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

AA.27.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

AA.27.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

AA.27.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

AA.27.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

AA.27.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

AA.27.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

AA.27.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

AA.27.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

AA.27.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı 

madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına 

birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

AA.27.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden 

sonra iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak 

tonoz çatı yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

AA.27.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

AA.27.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi 

geçemez. 

AA.27.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

AA.27.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

AA.27.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

AA.27.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

AA.27.18. Cikcilli 3.etap ilave uygulama imar planı kapsamında kalan bölgelerde 2 kat yapılaşma halinde 

gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı 

alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

AA.28. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

AA.28.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

AA.28.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 
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AA.28.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

AA.28.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

AA.28.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

AA.28.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

AA.28.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

AA.28.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

AA.28.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

AA.28.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. 

Yapılacak olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar 

yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme 

yapılacaktır. Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 

3 metreden çok olamaz. 

AA.28.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

AA.28.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

AA.28.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

AA.28.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

AA.28.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

AA.28.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

AA.28.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 
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AA.29. BODRUM KATLAR 

AA.29.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında ikiden 

fazla bodrum kat yapılamaz. 

AA.29.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

AA.29.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

AA.29.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

AA.29.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

AA.29.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

AA.29.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

AA.29.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

AA.29.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

AA.29.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

AA.29.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

AA.30. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

AA.30.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

AA.30.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

AA.30.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

AA.30.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3,50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

AA.30.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

AA.30.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

BB. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

BB.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

BB.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

BB.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

BB.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

BB.1.1.3. Emsal (E): 0.50 olarak öngörülen bölgelerde maksimum taban alanı katsayısı oranı (TAKS) 0.25’i aşamaz.   
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BB.1.1.4. Yapı yaklaşım mesafesi 50 metrelik karayolundan (plan üzerindeki gösterime bakılmaksızın) 15.00 metre olacaktır. 

Diğer bölgelerde ise plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi 

tanımlanmamış veya fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi 5 metre ve 

üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı 

alanlarından 4 metre olacaktır.  

BB.1.1.5. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 4 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

BB.1.1.6. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Plan ile öngörülen emsale konu yapı taban alanı 

katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina derinliği 

10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 metreye kadar 

düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

BB.1.1.7. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

BB.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 8 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

BB.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

BB.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

BB.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

BB.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez. 

BB.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları 

ile kazanılmış haklar saklıdır.  

BB.1.1.14. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

BB.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının 

yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına 

konu edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

BB.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat 

alanının aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü 

olmaması şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

BB.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)   : 7 x 7 metre 

 Maksimum bina ebatları   

3 Kata kadar (3 kat dâhil)   : 25x25 metre 

3 Katın üzerinde    : 30x35 metre  

 Minimum parsel cephesi    : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

BB.1.1.18. Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye 

belediyesi yetkilidir. 

BB.1.1.19. İmar planlarında yapı emsali (KAKS):1.00, olarak tanımlı konut alanlarında net imar parseli 

büyüklüğü 3000 m2 ve üstünde ise, emsale konu toplam inşaat alanı (KAKS) değiştirilmemek şartıyla 

planda değişiklik yapılmaksızın kat adedi 10 kata çıkarılabilir.  

BB.1.1.20. 10 kat uygulaması yapılacak parsellerde yapı yaklaşma mesafesi, yollardan 8 metre, komşu 

parsellerden (yan bahçe) 7 metre, arka bahçeden ise bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Arka 

bahçe mesafesi hiçbir durumda bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşürülemez. Aynı parsele birden 

fazla yapı yapılması durumunda iki bina arasında en az 14 metre mesafe bulunmak zorundadır. 

BB.1.1.21. Plandaki kat adedinin D.1.1.19. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale 

konu yapı taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre 
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yapılan TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik 

dilime tamamlanabilir.  

BB.1.1.22. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı 

büyüklüğü 250 m²’den az olamaz. 

BB.1.1.23. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras 

genişliği en az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak 

zorundadır.  

BB.1.1.24. Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre 

olacaktır. 

BB.1.1.25. Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle 

kapatılamaz.  

BB.1.1.26. Konut alanı olarak planlı 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde konut alanları için belirlenen şartlar 

dâhilinde planda değişikliğe gerek kalmaksızın turizm tesisi yapılabilir. 

 

BB.1.2. BLOK NİZAM (KÜTLE NİZAMI) ALANLAR 

BB.1.2.1. Plan üzerinde blok nizam (BL) olarak belirlenen alanlar, imar parseli içerisindeki yapının taban oturumunun da 

gösterildiği, parsel büyüklüğü, formu, yapı yaklaşma mesafesi ve mevcut binalar gibi gerekçelerle yapılaşmasında 

sorun olan parsellerde ruhsatlı yapılaşmayı esas alan bahçeli ve bahçesiz konut, konut altı ticaret veya ticaret alanlarıdır.  

BB.1.2.2. Blok nizam (Kütle nizamı)  öngörülen alanlarda planda emsal belirlenmemişse, plan üzerinde tanımlı blok alanı aynı 

zamanda yapı taban alanı olarak esas alınır. Minimum ve maksimum parsel cephe, derinlik, yapı yaklaşma ve ifraz 

şartları aranmaz. Ayrıca emsal hesabı yapılmaz.  

BB.1.2.3. Bahçeli bloklarda planla öngörülen yol, park gibi kamusal alanların, bahçesiz bloklarda ise plan üzerinde tanımlı blok 

taban alanı dışında kalan alanların kamuya terki sağlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

BB.1.2.4. Bahçesiz blokların otopark ihtiyacı genel otopark alanlarından karşılanır.  

BB.1.2.5. Bahçeli bloklarda otopark ihtiyacı öncelikle parsel içerisinden, karşılanamaması durumunda genel otopark 

alanlarından sağlanır. 

BB.1.2.6. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının ruhsatlandırılması söz konusu ise; 

 Harita uygulaması mevcut yapının üst katlarındaki kadastro parseli dışına taşmayan açık ve kapalı çıkmalar imar 

parseli içerisinde kalacak şekilde yapılır. Planda üzerinde tanımlı yapı taban alanını arttırmamak koşuluyla açık ve 

kapalı çıkmaları esas alarak imar parseli oluşumunda belediye encümeni yetkilidir.  

 Mevcut yapıyı esas alarak hazırlanacak mimari projeye göre uygulama yapılır.  

 Mevcut yapı ölçüleri değiştirilemez, binaya ilave olarak eklenti, açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Statik olarak uygun binalarda mevcut mimari projesine uygun olmak ve planda belirlenen kat adedini aşmamak 

şartıyla ilave kat yapılabilir. 

 Bina kotu mevcut yapı ve çevresindeki diğer yapılar esas alınarak belediye tarafından belirlenir. 

BB.1.2.7. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda yeni yapı ruhsatı alınması ya da mevcut yapının yıkılıp yeni yapı ruhsatı 

alınması söz konusu ise; 

 Bahçesiz blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı, plan üzerinde tanımlı blok kütlesi esas alınarak zemin 

ve bodrum katta tüm yönlerden 1.20 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakılmak suretiyle belirlenecektir. Üst 

katlarda tüm yönlerden 1.20 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

 Bahçeli blok nizam yapılaşmalarda, yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı plan üzerinde tanımlı blok ölçüleri 

ve kat adedi esas alınarak tespit edilir. Oluşan toplam inşaat alanını aşmamak şartıyla üst katlarda açık ve kapalı 

çıkma yapılabilir.  

 Bina kotu aynı ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar esas alınarak belediye tarafından belirlenir.  

 

BB.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

BB.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

BB.2.2. Planda ticaret taraması bulunan alanlarda tüm katların ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. 

BB.2.3. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, 15 metre ve üstünde genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanlarında ve 

Eski Gazipaşa Caddesi’nden (Eğri köprü Caddesi) cephe alan parsellerde planda tadilat yapılmaksızın isteğe bağlı 

olarak zemin ve normal katlar ticaret amaçlı kullanılabilir.  

BB.2.4. Kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla blok nizam konut bölgelerinde yer alan parsellerin zemin katları isteğe bağlı 

olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  
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BB.2.5. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde zemin katın ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlar 

isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

BB.2.6. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, planda ticaret taraması bulunan alanlarda, emsale konu toplam inşaat alanı 

aşılmamak şartıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi yetkilidir.  

BB.2.7. Plan hükümleri kapsamında ticaret amaçlı yapılaşma hakkı elde eden 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, 

tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı 

Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi yetkilidir. 

BB.2.8. Büyüklüğü gereği “C.15.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz. 

BB.2.9. Karayolu statüsündeki 35 ve 50 metre genişliğindeki yollardan cephe alan parsellerde asma kat yapımı zorunludur. 

Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz.  Kat yüksekliği zemin katlarda 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır.    

BB.2.10. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

BB.2.11. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

BB.2.12. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

BB.2.13. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

BB.2.14. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

BB.2.15. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

BB.2.16. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde ve zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu 

ada bütününde tespit edilerek belediye encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

BB.2.17. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur. 

BB.2.18. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

BB.2.19. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

BB.3. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

BB.3.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

BB.3.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

BB.3.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

BB.3.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

BB.3.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

BB.3.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

BB.3.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

BB.4. ÖZEL YURT ALANLARI 
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BB.4.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

BB.4.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

BB.4.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

BB.5. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

BB.5.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. Su deposu alanı olarak planlı bölge belediye hizmet alanı kapsamında değerlendirilir.  

BB.5.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

BB.5.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

BB.5.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

BB.6.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

BB.6.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

BB.6.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

BB.6.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

BB.6.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

BB.7. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

BB.7.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

BB.7.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

BB.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

BB.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

BB.8. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

BB.8.1. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

BB.8.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

BB.8.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  
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BB.8.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

BB.8.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

BB.8.2. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

BB.8.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

BB.8.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

BB.8.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

BB.8.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

BB.9. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

BB.9.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

BB.9.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

BB.9.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

BB.9.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

BB.10. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

BB.10.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme alanları toplamıdır. 

BB.10.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

BB.10.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

BB.11. TRAFO MERKEZLERİ 

BB.11.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

BB.11.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

BB.11.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

BB.12. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

BB.12.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

BB.12.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

BB.12.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

BB.12.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 
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BB.12.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

BB.12.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

BB.12.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

BB.12.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

BB.12.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

BB.13. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

BB.13.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

BB.13.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

BB.13.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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Çıplaklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

ÇIPLAKLI MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

CC. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

DD. KAPSAM 

DD.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Çıplaklı Mahallesi Uygulama İmar Planları onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

EE. GENEL HÜKÜMLER 

 

EE.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

EE.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

EE.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

EE.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

EE.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

EE.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

EE.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

EE.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

EE.1.8. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

EE.1.9. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

EE.1.10. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

EE.1.11. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

EE.1.12. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

EE.1.13. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

EE.1.14. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

EE.1.15. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

EE.1.16. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

EE.1.17. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelikleri, 

EE.1.18. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

EE.1.19. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

EE.1.20. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

EE.1.21. Sığınak yönetmeliği,  

EE.1.22. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

EE.1.23. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

EE.1.24. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

EE.1.25. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

EE.1.26. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

EE.1.27. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

EE.1.28. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 
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EE.1.29. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

EE.1.30. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

EE.1.31. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

EE.1.32. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

EE.1.33. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

EE.1.34. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

EE.1.35. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

EE.1.36. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

EE.1.37. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik ve diğer mevzuata uyulacaktır 

EE.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

EE.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

EE.4. JEOLOJİK YAPI 

EE.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime uygunluk 

haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

EE.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

EE.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

EE.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

EE.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

EE.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. Plan üzerinde taşkın alanı belirlenen 

derelerde DSİ görüşü doğrultusunda dere ıslahı yapılmadan yapı ruhsatı verilmez.  

EE.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

EE.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

EE.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

EE.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

EE.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

EE.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
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EE.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, imar uygulaması planlama alanı bütününde veya belediye 

tarafından tespit edilecek düzenleme sınırlarına göre etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

18.maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

EE.13. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

EE.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

EE.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

EE.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark alanı 

ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık 

en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare tarafından 

kontrol edilir. 

EE.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

EE.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

EE.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

EE.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret bölgelerinde 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre, normal katlarda, 3.50 

metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, normal katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

EE.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

EE.22. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemesi durumunda planlama alanında asma kat ve tesisat katı yapılamaz. 

EE.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

EE.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

EE.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

EE.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 
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EE.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Çıplaklı (ANTALYA) Nazım 

İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

EE.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

EE.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

EE.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

EE.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

EE.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

EE.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

EE.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

EE.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

EE.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

EE.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

EE.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı 

madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına 

birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

EE.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden 

sonra iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak 

tonoz çatı yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

EE.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

EE.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi 

geçemez. 

EE.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

EE.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

EE.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

EE.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

 

EE.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

EE.29.1. Su basman kotu konut alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret alanlarında en fazla +0.50 metre olacaktır. Diğer 

kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin suyu yüksek olan yerlerde 

bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

EE.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

EE.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

EE.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 
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EE.29.5. Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için ayrı olmak 

üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

EE.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

EE.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

EE.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

EE.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla 

olması durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

EE.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. 

Yapılacak olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar 

yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme 

yapılacaktır. Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 

3 metreden çok olamaz. 

EE.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

EE.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

EE.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

EE.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

EE.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

EE.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

EE.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

EE.30. BODRUM KATLAR 
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EE.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında ikiden 

fazla bodrum kat yapılamaz. 

EE.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

EE.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

EE.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

EE.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

EE.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

EE.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

EE.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

EE.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

EE.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

EE.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

EE.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

EE.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

EE.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

EE.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

EE.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

EE.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

EE.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

FF. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

FF.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

FF.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

FF.1.1.1. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı belirlenmeyen yapı adalarında ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

FF.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre yapılaşma izni verilecektir.  TAKS değeri 0.20’yi 

geçemez.  

FF.1.1.3. Ada bazında yapılan uygulamalarda, planda verilen emsal değerine 0.20 ilave edilerek uygulama yapılabilir. Bu 

durumda planda verilen kat adedi bir kat arttırılabilir. 

FF.1.1.4. Planda yer alan 20 ve 25 metre genişliğindeki araç yollarından cephe alan parsellerde ön bahçe mesafesi 7 metredir. 

Diğer bölgelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi 

tanımlanmamış ve fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi karayolu 
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statüsündeki yollardan 15 metre, 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe 

sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  

FF.1.1.5. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.   

FF.1.1.6. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale yapı taban alanı 

katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina derinliği 

10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 metreye kadar 

düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

FF.1.1.7. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

FF.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

FF.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

FF.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

FF.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

FF.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

FF.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

FF.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

FF.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

FF.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

FF.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)   : 7 x 7 metre 

 Maksimum bina ebatları        

Parsel bazında yapılaşmalarda   : 25X30 metre 

Ada bazında yapılaşmalarda   : 30X35 metre 

 Minimum parsel cephesi    : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

FF.1.1.18. Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili 

idare yetkilidir. 

FF.1.1.19. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras 

genişliği en az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak 

zorundadır.  

FF.1.1.20. Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre 

olacaktır. 

FF.1.1.21. Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle 

kapatılamaz.  

 

FF.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

FF.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 
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FF.2.2. Planda ticaret alanı olarak belirlenen parsellerin normal katları turizm amaçlı apart otel, pansiyon olarak 

kullanılabilir.  

FF.2.3. Ticaret alanı olarak planlı bölgelerde zemin katın ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlar 

isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 

FF.2.4. Konut alanı olarak planlı, 20 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan cephe alan parsellerde zemin katlar isteğe 

bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

FF.2.5. Planda ticaret taraması bulunan bölgelerde tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı 

aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi 

yetkilidir.  

FF.2.6. Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

FF.2.7. Sadece zemin katın ticaret amaçlı kullanımı durumunda taban alanı katsayısı (TAKS):0.20’yi aşamaz.   

FF.2.8. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

FF.2.9. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

FF.2.10. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

FF.2.11. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

FF.2.12. Zemin katın zorunlu ticaret olarak kullanıldığı bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

FF.2.13. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

FF.2.14. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

FF.2.15. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

FF.3. ÖZEL YURT ALANLARI 

FF.3.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

FF.3.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

FF.3.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

FF.4. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

FF.4.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

FF.4.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

FF.4.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma emsali (E): 0.75, yapı yüksekliği (Yençok): 9.50 metre olacaktır. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı 

değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

FF.4.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

FF.5.  TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI 

FF.5.1. İnsan taşımacılığı amacıyla, araçların indirme, bindirme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, 

haberleşme, şehirlerarası ya da şehir içi ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari ünitelerin yer alabildiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız 

bölüm oluşturulamayan alanlardır. 

FF.5.2. Bu alanlarda plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmamış 

ise yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 
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FF.6. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

FF.6.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

FF.6.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma emsali (E): 0.75, yapı yüksekliği (Yençok): 9.50 metre olacaktır. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı 

değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

FF.6.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

FF.6.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

FF.7. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

FF.7.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma emsali (E): 0.75, yapı 

yüksekliği (Yençok): 9.50 metre olacaktır. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın 

ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

FF.7.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

FF.7.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

FF.7.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

FF.8. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

FF.8.1. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

FF.8.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

FF.8.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

FF.8.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

FF.8.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

FF.8.2. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

FF.8.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

FF.8.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

FF.8.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

FF.8.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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FF.9. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

FF.9.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

FF.9.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

FF.9.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma emsali (E): 0.50 olacaktır. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın 

ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

FF.9.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

FF.10. PAZAR ALANLARI 

FF.10.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

FF.10.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

FF.10.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

FF.10.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

FF.11. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

FF.11.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi alanları toplamıdır. 

FF.11.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

FF.11.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

FF.12. TRAFO MERKEZLERİ 

FF.12.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

FF.12.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

FF.12.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

FF.13. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

FF.13.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

FF.13.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

FF.13.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

FF.13.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

FF.13.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

FF.13.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

FF.13.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  
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FF.13.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

FF.13.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir. 

 

FF.14. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

FF.14.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

FF.14.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

FF.14.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

 

FF.15. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

FF.15.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

FF.15.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

FF.15.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E:0.30‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu planda 

değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan işlemlere 

ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin 

yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet 

kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan 

tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 

FF.15.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

FF.15.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

FF.15.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

FF.15.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

FF.15.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

FF.15.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E) : 0.05’dır. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dahil değildir. 

FF.15.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E) : 0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 
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FF.15.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

FF.15.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Kestel Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

KESTEL MAHALLESİ 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

GG. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

HH. KAPSAM 

HH.1. Plan hükümleri revizyonu 1/1000 ölçekli Kestel (ANTALYA) Uygulama İmar Planları onama sınırları 

içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan 

hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

 

İİ. GENEL HÜKÜMLER 

 

İİ.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

İİ.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

İİ.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

İİ.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

İİ.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

İİ.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

İİ.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

İİ.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

İİ.1.8. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

İİ.1.9. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

İİ.1.10. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

İİ.1.11. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

İİ.1.12. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

İİ.1.13. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

İİ.1.14. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

İİ.1.15. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

İİ.1.16. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelik hükümleri, 

İİ.1.17. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

İİ.1.18. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

İİ.1.19. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

İİ.1.20. Sığınak yönetmeliği,  

İİ.1.21. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

İİ.1.22. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

İİ.1.23. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

İİ.1.24. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

İİ.1.25. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

İİ.1.26. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

İİ.1.27. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

İİ.1.28. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

İİ.1.29. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 
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İİ.1.30. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

İİ.1.31. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

İİ.1.32. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

İİ.1.33. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

İİ.1.34. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

İİ.1.35. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

İİ.1.36. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik 

İİ.1.37. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

İİ.1.38. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

İİ.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

İİ.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

İİ.4. JEOLOJİK YAPI 

İİ.4.1. İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce 05.08.2005 tarihinde onanlı Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel 

Mahallesi İmar Planına esas jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunda belirlenen koşullara göre uygulama 

yapılacaktır.  

İİ.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

İİ.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

İİ.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

İİ.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

İİ.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

İİ.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

İİ.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

İİ.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

İİ.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

İİ.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

İİ.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
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İİ.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, imar uygulaması planlama alanı bütününde veya belediye 

tarafından tespit edilecek düzenleme sınırlarına göre etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

18.maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

İİ.13. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

İİ.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

İİ.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

İİ.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50 m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

İİ.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

İİ.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (E) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi hallerde 

iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

İİ.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

İİ.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

İİ.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

İİ.22. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

İİ.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

İİ.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

İİ.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

İİ.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 
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İİ.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Kestel (ANTALYA) Nazım 

İmar Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

İİ.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

İİ.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

İİ.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

İİ.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

İİ.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

İİ.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

İİ.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

İİ.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

İİ.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kâgir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

İİ.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

İİ.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı madde 

bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden 

fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

İİ.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden sonra 

iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak tonoz çatı 

yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

İİ.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

İİ.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi geçemez. 

İİ.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

İİ.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

İİ.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

İİ.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

 

İİ.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

İİ.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

İİ.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

İİ.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

İİ.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

İİ.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  
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İİ.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

İİ.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

İİ.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

İİ.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

İİ.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

İİ.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

İİ.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

İİ.29.13. Yapılacak istinat duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinat duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

İİ.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

İİ.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

İİ.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

İİ.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

İİ.30. BODRUM KATLAR 

İİ.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

İİ.30.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 
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bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

İİ.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

İİ.30.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

İİ.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

İİ.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

İİ.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

İİ.30.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

İİ.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

İİ.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

İİ.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

İİ.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

İİ.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

İİ.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

İİ.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

İİ.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3,50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

İİ.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

İİ.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

JJ. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

JJ.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

JJ.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

JJ.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

JJ.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre yapılaşma izni verilecektir. Taban alanı katsayısı oranı 

(TAKS) 0.20’yi geçemez.  

JJ.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip 

yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre 

olacaktır.   

JJ.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.   



233 
 

JJ.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

JJ.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

JJ.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere, 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

JJ.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

JJ.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

JJ.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

JJ.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez 

JJ.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. 3194/18. Madde hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, 

imar planı revizyonu ya da tadilatı gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk 

yapılan imar uygulaması esnasında yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir. 

JJ.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları ile 

kazanılmış haklar saklıdır.  

JJ.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının yapılmasının 

ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. 

Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

JJ.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat alanının 

aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü olmaması 

şartlarıyla mevcut binaların çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

JJ.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları    : 30x35 metre 

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

JJ.1.1.17.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili idare 

yetkilidir. 

JJ.1.1.18.  Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin  %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras genişliği en 

az 6.00 metre, en fazla 10. 00 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

JJ.1.1.19.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25.00 metre, maksimum yapı derinliği ise 40.00 metre olacaktır. 

JJ.1.1.20.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle kapatılamaz.  

 

JJ.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

JJ.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

JJ.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

JJ.2.3. Planda ticaret taraması bulunan trafik yollarından cephe alan parsellerde zemin katta ticaret kullanımı zorunludur. 

Normal katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 

JJ.2.4. Konut alanı olarak planlı 30 metre genişliğindeki trafik yollarından cephe alan parsellerde zemin katlar isteğe bağlı 

olarak ticaret amaçlı kullanılabilir.  

JJ.2.5. Planda ticaret taraması bulunan parsellerde, tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu toplam inşaat alanı 

aşılmamak şartlarıyla Taban Alanı Katsayısı Oranını (TAKS) maksimum % 40’a kadar yükseltmeye belediyesi 

yetkilidir.  
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JJ.2.6. Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde yapı taban alanı 

katsayısı arttırılamaz.  

JJ.2.7. Planlama alanı içerisinde sahilde planlı spor alanının bulunduğu bölgeden, D-400 Karayolundan başlayarak üniversite 

alanının kuzeyinden geçip güneyde D-400 sahil karayolunda son bulan 30 metre genişliğindeki taşıt yolundan cephe 

alan parsellerde asma kat yapımı zorunludur. Kat yüksekliği zeminde 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır. 

Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz. 

JJ.2.8. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

JJ.2.9. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

JJ.2.10. Zemin katın ticaret amaçlı kullanımı durumunda emsale konu toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla 4 katlı 

bölgelerde taban alanı katsayısı (TAKS):0.25’i,  5 katlı bölgelerde taban alanı katsayısı (TAKS):0.15’i geçemez.  

JJ.2.11. Tüm katlarda ticaret maksatlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

JJ.2.12. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

JJ.2.13. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

JJ.2.14. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

JJ.2.15. Zemin katta ticaret kullanımı zorunlu olan bölgelerde bina +0.00 kotu ada bütününde tespit edilerek belediye 

encümenince onanan yol kırmızı kotuna göre verilir. 

JJ.2.16. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez.  

JJ.2.17. Tüm ticari bağımsız bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

JJ.2.18. Burada belirtilmeyen hususlarda sırasıyla “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

JJ.3. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI (KDKÇA) 

JJ.3.1. İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan 

imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların,  yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır. 

JJ.3.2. Yapılacak ifraz işlemleri ile genişliği ve derinliği 40 metreden, büyüklüğü 2000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz. 

JJ.3.3. Emsal (E): 0.50 maksimum yapı yüksekliği (plandaki gösterime bakılmaksızın “C.20.” maddesine istinaden) 9.30 

metreden (2 kat) az olamaz. Zemin kat yüksekliği 5.50 metre olacaktır. Asma kat yapımı zorunludur.  

JJ.3.4. Burada belirtilmeyen diğer hususlarda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen hükümlere uyulur 

 

JJ.4. TURİZM TESİS ALANLARI  

JJ.4.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

JJ.4.2. Yapılaşma ada bütününde gerçekleştirilmek zorundadır. Aynı ada içerisinde birden fazla turizm tesisi yapılamaz. 

JJ.4.3. Plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulu tanımlanmamış ise, yapı emsali 

(E): 0.50, maksimum kat yüksekliği 5 kattır. 1000 yatak ve üzerinde kapasiteli turizm tesisi yapımı halinde kat adedi 

değiştirilmeksizin yapı emsali (E): 0.90 olarak uygulanır. 

JJ.4.4. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

0.25’i aşamaz.  

JJ.4.5. Tatil köyü ve otel bir arada yapılabilir. Tatil köyü yapımı halinde emsal değişmeksizin maksimum kat yüksekliği 7.50 

metre olacaktır.  

JJ.4.6. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

JJ.4.7. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

JJ.4.8. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 
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JJ.4.9. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

JJ.4.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

JJ.4.11. Kıyı kapsamına giren alanlar ile kıyı kenar çizgisinden itibaren sahil şeridinin birinci kısmında kalan alanlar emsal 

hesabına dâhil edilmez. Emsal hesabı net imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır.  

JJ.4.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

JJ.4.13. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

JJ.4.14. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

JJ.4.15. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.   

JJ.4.16. Tesis girişlerinde yer alacak ana giriş kapısı yapıları, anıtsal yapılar, bekçi kulübesi ve kontrol birimleri mülkiyet sınırı 

ve yapı yaklaşma sınırı arasında yer alabilir. 

JJ.4.17. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

JJ.4.18. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

JJ.4.19. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

JJ.4.20. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

JJ.4.21. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

JJ.4.22. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

JJ.5. GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANLARI (GT) 

JJ.5.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

JJ.5.2. Aynı imar parseli içerisinde günübirlik turizm tesis alanı ve turizm tesis alanı birlikte yer alabilir. Turizm tesis alanı ile 

birlikte planlanmış günübirlik turizm tesisleri, aynı parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı nitelikte 

olabilir.   

JJ.5.3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 17.08.1993 tarih, 16523 sayılı (1993/3) genelgesi uyarınca turizm tesislerinin 

tamamlayıcı niteliğindeki günübirlik turizm tesis alanlarında inşaat emsali turizm tesis alanı için öngörülen inşaat 
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emsali üzerinden imar parseli bütünü esas alınarak hesaplanır.  Ancak GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam 

inşaat alanı bu alanın 0.20’sini geçemez.  

JJ.5.4. Turizm tesisinden bağımsız olarak yapılacak günübirlik kullanımlarda Emsal (E): 0.20, maksimum yapı yüksekliği 

4.50 metre (1kat) olup, asma kat yapılması halinde 5.50 metredir.  

JJ.5.5. Bu alanlarda ifraz yapılması halinde 1000 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 

JJ.5.6. Günübirlik turizm tesis alanı ile turizm tesis alanları arasında aynı imar parseli içerisinde kalmak şartıyla yapı yaklaşım 

mesafesi şartı aranmaz. Diğer cephelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Planda yapı 

yaklaşma mesafesi tanımlanmamışsa yollardan ve komşu parsellerden 5 metre yaklaşım mesafesi şartı sağlanır.  

JJ.5.7. En fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

JJ.5.8. Burada belirtilmeyen hususlarda “D.4. TURİZM TESİS ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümlere uyulur. 

 

JJ.6. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G) 

JJ.6.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

JJ.6.2. Emsal (E): 0.05, en fazla yapı yüksekliği (Yençok) 4.50 metre (1 kat) , asma kat yapılması halinde 5.50 metre olacaktır. 

Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafesi tanımlanmamış ise 

yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır.  

JJ.6.3. Bağımsız olarak günübirlik tesis alanı vasfında imar parseli oluşturulmadan yapılaşma izni verilmez. 

JJ.6.4. En fazla bir kat bodrum yapılabilir. Yapılacak olan bodrum kat bina izdüşümünü geçemez.  

JJ.6.5. Yapılacak ayırma (ifraz) işlemleri sonrasında 1000 m2’den küçük parsel oluşturulamaz. 

 

JJ.7. TERCİHLİ KULLANIM ALANLARI (TK) 

JJ.7.1. Bu alanlarda isteğe bağlı olarak konut veya turizm tesisi yapılabilir. 

JJ.7.2. Plan üzerinde tanımlı kat adedi (4 kat) konut kullanımı için geçerli olup, turizm tesisi yapımı halinde emsal değeri 

arttırılmadan 5 kat yapılaşma gerçekleştirilebilir.  

JJ.7.3. 50 metre genişliğindeki sahil karayolundan cephe alan parsellerde konut kullanımı halinde zemin kat isteğe bağlı olarak 

ticaret amaçlı kullanılabilir. 

JJ.7.4. Turizm tesisi yapılması durumunda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.4. TURİZM TESİS ALANLARI” başlığı 

altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

JJ.7.5. Konut yapılması durumunda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI” ve “D.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir.  

 

JJ.8. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

JJ.8.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

JJ.8.2. Yapı nizamı blok nizam 1(bir) kat olup, yapı yüksekliği 8.50 metreyi aşamaz. Maksimum yapı yüksekliğini aşmamak 

üzere asma kat yapılabilir. 

JJ.8.3. Plan üzerinde belirlenen yapı yaklaşım mesafelerine uyulacaktır. 

JJ.8.4. Yapı adaları içerisinde ayrıca ifraz işlemi yapılamaz. 

JJ.8.5. Tesis bütünlüğü sağlanabilmesi için küçük sanayi sitesi olarak planlı bölge bütününde vaziyet planı onayı yapılmadan 

yapı ruhsatı verilemez. Yapılaşma bütüncül olarak hazırlanmış vaziyet planına uygun olarak en az ada ölçeğinde 

yapılacaktır.  

JJ.8.6. Kot yapı bloğunun cephe aldığı yol kırmızı kotundan verilecektir. Su basman kotu 0.50 metredir. 

JJ.8.7. Yol kotunun altında kalan alanlarda en fazla iki kat bodrum yapılabilir. Bodrum katlar emsal harici olup, iskân 

edilebilir. Kısmen ya da tamamen açıkta en fazla bir kat bodrum yapılabilir.  

JJ.8.8. İkinci bodrum kat tamamı tabi ya da tesviye edilmiş zeminin altında kalmak kaydıyla ön bahçe ve yol yaklaşım 

mesafelerine taşmamak, arka ve yan parsel sınırlarına en fazla 1 metre yaklaşmak şartıyla genişletilebilir.  

JJ.8.9. Çatı tipi ve eğimi belediyesi tarafından belirlenir. Çatı arası kullanımı yapılamaz. Çatı üzerinde görüntü kirliliği yaratan 

düzenlemeler yapılamaz.  

JJ.8.10. Her bağımsız bölüm için en az iki araçlık otopark alanı vaziyet planında ayrılmadan yapı ruhsatı, otoparklar kullanılır 

hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilmez.  

JJ.8.11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 
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JJ.8.12. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

JJ.8.13. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

JJ.8.14. Küçük sanayi sitesi içerisinde öngörülen ticaret kullanımlarında; 

 Küçük sanayi sitesinin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokanta, kafeterya, banka, hırdavat, market vb. ticari 

birimler yapılabilir. 

 Yapı nizamı blok nizam, yapı yüksekliği 3 kat (9.50 metre) olacaktır. 

 Plan üzerinde tanımlı bloklar emsale konu yapı zemin kat taban alanı oturumunu ifade etmekte olup, normal katlarda 

açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Harita ve inşaat uygulamaları en az ada ölçeğinde yapılacaktır. İfraz işlemi yapılamaz. 

 

JJ.9. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

JJ.9.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

JJ.9.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

JJ.9.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

JJ.9.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

JJ.9.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

JJ.9.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

JJ.9.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

JJ.10. ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU VE YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU ALANLARI 

JJ.10.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

JJ.10.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

JJ.10.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

JJ.11. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

JJ.11.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

JJ.11.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

JJ.11.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.11.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

JJ.12.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 
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JJ.12.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

JJ.12.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.12.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

JJ.12.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

JJ.13. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

JJ.13.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

JJ.13.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

JJ.13.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

JJ.13.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

JJ.14. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

JJ.14.1. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

JJ.14.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

JJ.14.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

JJ.14.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.14.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

 

JJ.14.2. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

JJ.14.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

JJ.14.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

JJ.14.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.14.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

JJ.14.3. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  
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JJ.14.3.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  

JJ.14.3.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.14.3.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinlikleri vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

JJ.15. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

JJ.15.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

JJ.15.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

JJ.15.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

JJ.15.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

JJ.16. YEŞİL ALANLAR (PARKLAR, ÇOCUK BAHÇELERİ, REKREASYON ALANLARI) 

JJ.16.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon 

ve kıyı alanları toplamıdır. 

JJ.16.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

JJ.16.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

JJ.16.4. Rekreasyon alanı olarak tanımlı alanlarda kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde 

günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının 

karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, 

oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği tesisler yapılabilir. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (E): 

0,05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

JJ.17.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

JJ.17.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

JJ.17.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, yapı yüksekliği 

asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

JJ.18. TRAFO MERKEZLERİ 

JJ.18.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

JJ.18.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

JJ.18.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

JJ.19. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

JJ.19.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

JJ.19.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 
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JJ.19.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

JJ.19.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

JJ.19.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

JJ.19.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

JJ.19.7. Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı 

gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır.  

JJ.19.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

JJ.19.9. Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında kalan parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara 

yönelik imar planı talepleri; Antalya Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri 

kapsamında belediyesince değerlendirilecektir.  

 

JJ.20. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

JJ.20.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

JJ.20.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

JJ.20.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

JJ.21. MERA ALANI 

JJ.21.1. Bu alanlarda 5178/4342 sayılı mera kanunu kapsamında uygulama yapılacaktır. 

 

JJ.22. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

JJ.22.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

JJ.22.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

JJ.22.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E)=0,10, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E)=0,10 Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E) = 0,20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E = 0,30 ‘u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan 

işlemlere ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

gönderilir. Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı 

kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel 

kişiliklerin yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 

50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi 

kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 
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JJ.22.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

JJ.22.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

JJ.22.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal(E)=0,20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil 

olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

JJ.22.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E)=0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

JJ.22.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E)=0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

JJ.22.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E) = 0,05’dır. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

JJ.22.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E) = 0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği yapı 

emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

JJ.22.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

JJ.22.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölüm’ünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Mahmutlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

MAHMUTLAR MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

KK. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

LL. KAPSAM 

LL.1. Plan hükümleri revizyonu yürürlükteki mevzuata uygun olarak onanlı Mahmutlar 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı ve farklı dönemlerde mevzuata uygun olarak onanmış 1/1000 ölçekli ilave ve mevzii 

imar planı niteliğindeki planların tümünde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına 

müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

LL.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

LL.3. Yürürlükteki üst ölçekli planlara ve onandığı dönemde yürürlükte olan mevzuata aykırı olarak onanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planları, mevzuata uygun hale getirilinceye kadar imar uygulaması 

yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez.  

 

MM. GENEL HÜKÜMLER 

 

MM.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

MM.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

MM.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

MM.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

MM.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

MM.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

MM.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

MM.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

MM.1.8. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

MM.1.9. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

MM.1.10. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

MM.1.11. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

MM.1.12. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

MM.1.13. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

MM.1.14. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

MM.1.15. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

MM.1.16. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair 

kanun ve ilgili yönetmelikleri, 

MM.1.17. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

MM.1.18. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

MM.1.19. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

MM.1.20. Sığınak yönetmeliği,  

MM.1.21. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

MM.1.22. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

MM.1.23. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  
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MM.1.24. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

MM.1.25. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

MM.1.26. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

MM.1.27. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

MM.1.28. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

MM.1.29. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

MM.1.30. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

MM.1.31. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

MM.1.32. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

MM.1.33. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

MM.1.34. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

MM.1.35. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

MM.1.36. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik, 

MM.1.37. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

MM.1.38. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

MM.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

MM.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

 

MM.4. JEOLOJİK YAPI 

MM.4.1. Planlı alanlar bütününde plan onama sınırları esas alınmak suretiyle imar planına esas olarak hazırlanan 

ve onamaya yetkili kamu kurumlarınca onanlı jeolojik ve Jeoteknik etüt raporlarında ve yerleşime 

uygunluk haritalarında belirlenen koşullara uyulacaktır.   

MM.4.2. Bütün zeminlerde temel kazısı sırasında oluşacak şevler tekniğine uygun olarak düzeltilmek ve istinat 

duvarları ile desteklenmek zorundadır. 

MM.4.3. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olması durumunda gerekli drenaj tedbirleri alınacaktır. 

MM.4.4. Yapı temelleri aynı formasyon üzerine oturtulmak zorundadır. 

MM.4.5. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

MM.5. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

MM.6. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

MM.7. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

MM.8. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

MM.9. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

MM.10. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 



244 
 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

MM.11. Hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen 

"Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari 

standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, 

resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

MM.12. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez. İçerisinde ruhsatlı bina bulunan 

yapı adalarında imar uygulamasının hangi yöntem ile yapılacağını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

İçerisinde ruhsatlı bina bulunmayan yapı adalarında ise imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 

18. Madde doğrultusunda yapımı zorunludur. 

MM.13. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 

MM.14. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

MM.15. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, 50m²’den küçük her bağımsız ticari bölüm için bir araçlık otopark 

alanı ayrılmak zorundadır. 50 m²’den büyük ticari birimlerde ise emsale konu her 50 m² inşaat 

alanına karşılık en az 1 araçlık otopark yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda 

ilgili mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. 

Otoparklar vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma 

izin belgesi verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye 

tarafından tespit edilir. Yol ve manevra alanlarının standartlara uygunluğu vaziyet planlarında idare 

tarafından kontrol edilir. 

MM.16. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

MM.17. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

MM.18. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

MM.19. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

MM.20. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

MM.21. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

MM.22. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  



245 
 

MM.23. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

MM.24. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

MM.25. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

MM.26. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, bu plana bağlı olarak Antalya Büyükşehir 

Belediyesi’nce onanlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Mahmutlar Nazım İmar 

Planlarında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

MM.27. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

MM.27.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına 

uygun olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

MM.27.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında 

%40'dan, mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 

metre parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

MM.27.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde 

olmak kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak 

ruhsat harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

MM.27.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki 

bağımsız bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat 

bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan 

döşemesi ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan 

binalarda alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

MM.27.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje 

ile bütünlük arz edecektir. 

MM.27.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

MM.27.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

MM.27.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kagir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil 

değildir. 

MM.27.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

MM.27.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı 

madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına 

birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

MM.27.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden 

sonra iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak 

tonoz çatı yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

MM.27.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

MM.27.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi 

geçemez. 

MM.27.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

MM.27.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

MM.27.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

MM.27.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 
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MM.28. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

MM.28.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

MM.28.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

MM.28.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

MM.28.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

MM.28.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

MM.28.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

MM.28.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

MM.28.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

MM.28.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

MM.28.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek şekilde 

geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 metreden 

çok olamaz. 

MM.28.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

MM.28.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

MM.28.13. Yapılacak istinad duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve 

formu gibi gerekçelerle istinad duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda 

öncelikle kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

MM.28.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan 

parsellerdeki yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  
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MM.28.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka 

bahçelerde yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

MM.28.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun 

bitki dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

MM.28.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 

metre kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

MM.29. BODRUM KATLAR 

MM.29.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

MM.29.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

MM.29.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

MM.29.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

MM.29.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

MM.29.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

MM.29.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

MM.29.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

MM.29.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

MM.29.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

MM.29.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların 

alanları bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

 

MM.30. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

MM.30.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cepheler de 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

MM.30.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

MM.30.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

MM.30.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3,50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

MM.30.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

MM.30.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

NN. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

NN.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI  
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NN.1.1. AYRIK NİZAM ALANLAR   

NN.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

NN.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

NN.1.1.3. Yapı yaklaşma mesafesi 50 metre genişliğindeki çevre yolundan en az 15 metre olacaktır. Karayolu dışında kalan 

bölgelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış ise, 

yapı yaklaşma mesafesi 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı 

yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 3 metre olacaktır.  

NN.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 3 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

NN.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Plan ile öngörülen emsale konu yapı taban alanı 

katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina derinliği 

10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 metreye kadar 

düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

NN.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliğinin 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka 

bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

NN.1.1.7. Yapılaşma emsali ve kat adedi, kat ayrım çizgisi ile birbirinden ayrılan imar parsellerinde, kat ayrım çizgisinin parseli 

bölmesi durumunda her bölüm için plan ile belirlenen emsal (KAKS) değeri esas alınarak toplam inşaat alanı 

hesaplanır. Bu durumdaki parsellerde yapı kat adedi ve TAKS değeri, binanın cephe aldığı yol hattındaki kat adedi ve 

TAKS değerine göre belirlenir. 

NN.1.1.8. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 6 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 6 metre olmak üzere 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

NN.1.1.9. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

NN.1.1.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

NN.1.1.11. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

NN.1.1.12. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez.  

NN.1.1.13. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz. 3194/18. Madde hükümlerine göre önceden imar uygulaması tamamlanan yerlerde mahkeme kararı, 

imar planı revizyonu ya da tadilatı gibi gerekçelerle uygulamanın yenilenmesi zorunluluğu oluşması durumunda ilk 

yapılan imar uygulaması esnasında yürürlükte olan imar planı ile belirlenen minimum parsel büyüklükleri geçerlidir.  

NN.1.1.14. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları 

ile kazanılmış haklar saklıdır.  

NN.1.1.15. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının 

yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına 

konu edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

NN.1.1.16. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat 

alanının aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü 

olmaması şartlarıyla mevcut binanın çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

NN.1.1.17. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları     

          3 Kata kadar (3 kat dâhil)   : 25x25 metre  

          3 katın üzerinde     : 30x35 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 
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NN.1.1.18.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili 

idare yetkilidir. 

NN.1.1.19. Konut alanlarında emsale (KAKS) konu toplam inşaat alanı aşılmamak kaydıyla aşağıdaki koşulları 

sağlayan parsellerde kat adedi plan değişikliği yapılmaksızın arttırılabilir: 

 D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu ile Atatürk Caddesi arasında; 

Planda KAKS değeri 1.50 olarak belirlenen, 1500-2000 m² arasında yüzölçümlü parsellerde, yollardan 8 

metre, yan bahçelerden 6.50 metre, iki yapı arasında 13 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartıyla 9 

kat, 

Planda KAKS değeri 1.50 olarak belirlenen, 2001 m² ve üzerinde yüzölçümlü parsellerde, yollardan 8 

metre, yan bahçelerden 8 metre, iki yapı arasında 16 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartıyla 12 kat, 

Planda KAKS değeri 2.10 olarak belirlenen, 1000-1500 m² arasında yüzölçümlü parsellerde, yollardan 8 

metre, yan bahçelerden 6.50 metre, iki yapı arasında 13 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartıyla 9 

kat, 

Planda KAKS değeri 2.10 olarak belirlenen, 1501 m² ve üzerinde yüzölçümlü parsellerde, yollardan 8 

metre, yan bahçelerden 8 metre, iki yapı arasında 16 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartıyla 12 kat, 

 Atatürk Caddesi’nin kuzeyinde yer alan bölgelerde;  

Planda KAKS değeri 1.05 olarak belirlenen, 1500-3000 m² arasında yüzölçümüne sahip parsellerde, yollardan 5.00 

metre, yan bahçelerden 5.00 metre, iki yapı arasında 10.00 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartlarıyla 6 kat yapı 

yapılabilir. 

Planda KAKS değeri 1.75 olarak belirlenen, 1500-3000 m² arasında yüzölçümüne sahip parsellerde, yollardan 8.00 

metre, yan bahçelerden 6.50 metre, iki yapı arasında 13.00 metre yaklaşma mesafesini sağlamak şartlarıyla 9 kat yapı 

yapılabilir. 

Yollardan 8 metre, yan bahçelerden 8.00 metre, iki yapı arasında 16.00 metre yapı yaklaşım mesafesi 

bırakmak şartlarıyla; 3000 m² ve üzerinde parsellerde 12 kat yapı yapılabilir.  

NN.1.1.20. Plandaki kat adedinin D.1.1.19. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale 

konu yapı taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre 

yapılan TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik 

dilime tamamlanabilir.   

NN.1.1.21. Parsel yüzölçümüne bağlı olarak plandaki kat adedinin arttırılması durumunda emsale konu yapı taban alanı 

büyüklüğü 250 m²’den az olamaz. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez. 

NN.1.1.22. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğimi en az %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras 

genişliği en az 6 metre, en fazla 10 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

NN.1.1.23. Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25 metre, maksimum yapı derinliği ise 40 metre olacaktır. 

NN.1.1.24. Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle 

kapatılamaz.  

 

NN.1.2. BLOK NİZAM (KÜTLE NİZAMI) ALANLAR 

NN.1.2.1. Plan üzerinde blok nizam (BL) olarak belirlenen alanlar, imar parseli içerisindeki yapının taban oturumunun 

gösterildiği, bahçesiz konut, konut altı ticaret veya ticaret alanlarıdır.  

NN.1.2.2. Blok nizam (Kütle nizamı)  öngörülen alanlarda planda emsal belirlenmemişse, plan üzerinde tanımlı blok alanı 

aynı zamanda yapı taban alanı olarak esas alınır. Minimum ve maksimum parsel cephe, derinlik, yapı yaklaşma ve 

ifraz şartları aranmaz. Ayrıca emsal hesabı yapılmaz.  

NN.1.2.3. Blok nizam öngörülen alanlarda plan üzerinde tanımlı blok taban alanı dışındaki alanların kamuya terki 

sağlanmadan yapı ruhsatı verilemez.  

NN.1.2.4. Blok nizam öngörülen konut alanlarında yapının otopark ihtiyacı genel otopark alanlarından karşılanır.  

NN.1.2.5. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının ruhsatlandırılması söz konusu ise; 

 Harita uygulaması mevcut yapının normal katlarındaki kadastro parseli dışına taşmayan açık ve kapalı çıkmalar 

imar parseli içerisinde kalacak şekilde yapılır. Planda üzerinde tanımlı yapı taban alanını arttırmamak koşuluyla 

açık ve kapalı çıkmaları esas alarak imar parseli oluşumunda belediye encümeni yetkilidir.  

 Mevcut yapıyı esas alarak hazırlanacak mimari projeye göre uygulama yapılır.  

 Mevcut yapı ölçüleri değiştirilemez, binaya ilave olarak eklenti, açık ve kapalı çıkma yapılamaz. 

 Statik olarak uygun binalarda mevcut mimari projesine uygun olmak ve planda belirlenen kat adedini aşmamak 

şartıyla ilave kat yapılabilir. 

 Bina kotu mevcut yapı ve çevresindeki diğer yapılar esas alınarak belediye tarafından belirlenir. 
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NN.1.2.6. Blok nizam (kütle) öngörülen alanlarda mevcut yapının yıkılıp yeni yapı ruhsatı alınması söz konusu ise; 

 Yapı taban alanı, plan üzerinde tanımlı blok kütlesi esas alınarak zemin ve bodrum katta tüm yönlerden 1.20 

metre yapı yaklaşım mesafesi bırakılmak suretiyle hesaplanır.   

 Normal katlarda tüm yönlerden 1.20 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir.  

 Bina kotu aynı ada içerisindeki mevcut yapılaşmalar esas alınarak belediye tarafından belirlenir.  

 

NN.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

NN.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

NN.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz. Ticaret taraması bulunmayan diğer cephelerde 

bağımsız ticari kullanım izni verilmez.  

NN.2.3. D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu ile Atatürk Caddesi arasındaki konut alanlarında (Atatürk Caddesi’nin her iki 

cephesi dâhil) planda tadilat yapılmaksızın tüm katlar ticaret amaçlı kullanılabilir.  

NN.2.4. Planda ticaret taraması bulunan alanlarda, karayolu statüsündeki çevre yolundan cephe alan konut alanlarında ve bu 

yolun güneyindeki 30 metre ve üzeri genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanlarında planda tadilat 

yapılmaksızın zemin katların ticaret amaçlı kullanımı zorunludur. Normal katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı 

kullanılabilir. 

NN.2.5. Zemin katın ticaret amaçlı yapılaşmasının zorunlu olduğu tüm bölgelerde asma kat yapımı zorunludur. Zemin kat 

yüksekliği 5.50 metre, normal kat yüksekliği ise 3.50 metre olarak uygulanır.  Diğer bölgelerde asma kat yapılamaz. 

NN.2.6. Asma kat yapılması halinde ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat 

yüksekliğini aşamaz ve katlar toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir. 

NN.2.7. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

NN.2.8. Tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre bina 

cephe ve derinliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

NN.2.9. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda üç bodrum kat yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

NN.2.10. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda kısa süreli duraklamalar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

NN.2.11. Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

NN.2.12. Zemin katın ticaret amaçlı yapılaşmasının zorunlu olduğu bölgelerde bina +0.00 kotu, belediye yetkili birimlerince 

tespit edilerek, belediye encümenince onaylanan kırmızı kota göre yoldan verilir.  

NN.2.13. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez. 

NN.2.14. Tüm bağımsız ticari bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

NN.2.15. Planda ticaret taraması bulunan blok nizam yapılaşma koşullu bölgelerde parselin ebatları, yüzölçümü ve trafik 

güvenliği açısından bodrum katlarda otopark yapımı mümkün olamıyorsa, yapının otopark ihtiyacı genel otopark 

alanlarından karşılanır.  

NN.2.16. Burada belirtilmeyen hususlarda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

NN.3. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT ALANLARI 

 

NN.3.1. TURİZM TESİSİ YAPILMASI DURUMUNDA; 

NN.3.1.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

NN.3.1.2. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

NN.3.1.3. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

NN.3.1.4. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 
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NN.3.1.5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

NN.3.2. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

NN.3.2.1. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

NN.3.2.2. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

NN.3.2.3. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

0.30’u aşamaz.  

NN.3.2.4. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 10.00 metre, komşu parsellerden 5.00 metre olarak uygulanacaktır. Arka 

bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 

arasında en az 10.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

NN.3.2.5. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

NN.3.2.6. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.   

NN.3.2.7. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

NN.3.2.8. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

NN.3.2.9. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

NN.3.2.10. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş 

zeminin altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

NN.3.2.11. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

NN.3.2.12. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli 

otopark alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez. 

                        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

NN.3.3. İKİNCİ KONUT YAPILMASI DURUMUNDA; 

NN.3.3.1. Plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. 

NN.3.3.2. Zemin ve birinci katlar isteğe bağlı olarak ticaret amaçlı kullanılabilir. 
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NN.3.3.3. “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI" ve “D.2. KONUT ALTI 

TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

NN.3.4. SAĞLIK AMAÇLI TURİZM TESİS ALANI (ENGELLİLER İÇİN GEÇİCİ KONAKLAMALI BAKIM 

VE REHABİLİTASYON MERKEZİ) 

NN.3.4.1. Bu alanlarda tedavi, birlikte düşünme, hareket etme yoluyla ortak motivasyon ve sinerji yaratmaya 

veya sağlık tedavisi sonrasında rehabilitasyon veya tedaviye yönelik hizmetlerin verildiği engellilere 

dönük gerektirdiği kadar uzman personel, çalıştıran tesisler yapılabilir. 

NN.3.4.2. Bu alanda yapılacak tesisler için sağlık bakanlığı görüşü alınmadan yapı ruhsatı verilemez. 

NN.3.4.3. Gerek genel kullanıma açık alanlarda gerekse özel odalarda engellinin engeline göre tek başına ya 

da refakatçisi ile birlikte kullanımına uygun tefrişatın yapımı zorunludur. Sağlık Bakanlığı’ndan 

özürlülerin kullanımına uygunluk belgesi alınmadan yapı kullanma izni verilmez.  

NN.3.4.4. Bu alanlarda yapılacak tesislerde özürlü bireylerin özür durumları dikkate alınarak bakım ve 

rehabilitasyonu için idari ve personel birimleri, kişisel çalışma odaları, grup çalışma odaları, restaurant, 

çok amaçlı salon, dinlenme ve oyun alanı, fizyoterapi salonu, spor salonu, bağımsız yaşam üniteleri, revir, 

gözlem odası, sakinleşme ve kontrol odası vb. bölümler bulunmak zorundadır.  

NN.3.4.5. Aynı merkezde farklı özür yaş ve cinsiyet grubundaki özürlülere hizmet sunulabilir. 
NN.3.4.6. Bu alanda yapı emsali (E): 0.50, maksimum yapı yüksekliği 8.50 metre (2 kat) olacaktır. 

 

NN.4. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 

NN.4.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

NN.4.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

NN.4.3. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

NN.4.4. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

NN.4.5. Yapı nizamı blok nizam olup, plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Maksimum taban alanı katsayısı 

oranı (TAKS): 0.50’yi geçemez.  

NN.4.6. Plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşullarına uygun olarak her yapı adası için bütüncül proje hazırlanması zorunludur. 

Yapılaşma etaplar halinde gerçekleştirilebilir.  

NN.4.7. Binalara kot verilmesi, asma kat yapımı, bodrum kat yapımı, çatı, açık ve kapalı çıkma yapımı vb. hususları belirlemeye 

belediyesi yetkilidir. 

 

NN.5. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

NN.5.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

NN.5.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

NN.5.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

NN.5.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

NN.5.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

NN.5.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  
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NN.5.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

NN.6. ÖZEL YURT ALANLARI 

NN.6.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 

NN.6.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre 

belediye tarafından belirlenecektir. 

NN.6.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

NN.7. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

NN.7.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. Cezaevi ve mezbaha resmi kurum alanı olarak değerlendirilecektir.  

NN.7.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

NN.7.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.7.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

NN.8.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

NN.8.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

NN.8.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.8.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

NN.8.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

NN.9. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

NN.9.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

NN.9.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

NN.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

NN.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

NN.10. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

NN.10.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

NN.10.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları 

yapılabilir.  

NN.10.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 
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standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

NN.10.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.10.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

NN.10.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

NN.10.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

NN.10.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

NN.10.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.10.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

NN.10.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

NN.10.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

NN.10.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

NN.10.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.10.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

NN.11. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

NN.11.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

NN.11.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

NN.11.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

NN.11.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

NN.12. TERMİNAL (OTOGAR) ALANLARI 

NN.12.1. İnsan taşımacılığı amacıyla, araçların indirme, bindirme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, 

haberleşme, şehirlerarası ya da şehir içi ulaşımının sağlandığı, ilgili firmaların büroları, yolcuların günlük 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari ünitelerin yer alabildiği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile birden fazla bağımsız 

bölüm oluşturulamayan alanlardır. 

NN.12.2. Bu alanlarda plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. Plan üzerinde yapılaşma koşulları tanımlanmamış 

ise yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

 

NN.13. PAZAR ALANLARI 

NN.13.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  
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NN.13.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

NN.13.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

NN.13.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

NN.14. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

NN.14.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme alanları toplamıdır. 

NN.14.2. Planda park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak 

zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

NN.14.3. Planda çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler 

yapılabilir. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel heladan başka 

tesis yapılamaz. 

 

NN.15. KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANLARI 

NN.15.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacını karşılamak üzere kent, bölge veya semt ölçeğinde futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. 

spor alanları ile bu tesislere ait müştemilatlar yapılabilir. Ayrıca açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların 

ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir. 

NN.15.2. Emsal 0.05 i, kat adedi 2’yi, yükseklik asma katlı yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

NN.16. TRAFO MERKEZLERİ 

NN.16.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

NN.16.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

NN.16.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

NN.17. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

NN.17.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

NN.17.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

NN.17.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşaası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

NN.18. ARITMA TESİS ALANLARI 

NN.18.1. Bu alanda her türlü sıvı atığın ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf 

edilmesi için gerekli yapılar yapılabilir. 

NN.18.2. Yapılacak olan yapılar için ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tebliğlere uyulacaktır.  

 

NN.19. ASKERİ ALANLAR 

NN.19.1. Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığının savunma, harekât, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugâh, 

karargâh, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı 

ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi 

diğer sosyal tesislerin yer aldığı alanlardır. 

NN.19.2. Bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerli olup, yapılaşma plan üzerinde belirlenen koşullar dâhilinde 

gerçekleştirilir.  
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Kargıcak Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

KARGICAK MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

OO. AMAÇ 

 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

PP. KAPSAM 

PP.1. Plan hükümleri revizyonu Kargıcak 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve Kargıcak Mahallesi 

sınırları içerisinde farklı dönemlerde mevzii imar planı niteliğinde parsel ölçeğinde onanmış imar planları 

için geçerlidir. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri 

geçersiz hale gelecektir.  

PP.2. Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan 

hükümleri geçerlidir.  

 

QQ. GENEL HÜKÜMLER 

 

QQ.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

                Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

QQ.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

QQ.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

QQ.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

QQ.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

QQ.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

QQ.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

QQ.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

QQ.1.8. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

QQ.1.9. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

QQ.1.10. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

QQ.1.11. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

QQ.1.12. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

QQ.1.13. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

QQ.1.14. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

QQ.1.15. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

QQ.1.16. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelik hükümleri, 

QQ.1.17. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

QQ.1.18. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

QQ.1.19. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

QQ.1.20. Sığınak yönetmeliği,  

QQ.1.21. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

QQ.1.22. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

QQ.1.23. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

QQ.1.24. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  
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QQ.1.25. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

QQ.1.26. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 

QQ.1.27. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

QQ.1.28. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

QQ.1.29. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

QQ.1.30. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

QQ.1.31. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

QQ.1.32. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği, 

QQ.1.33. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği, 

QQ.1.34. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, 

QQ.1.35. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

QQ.1.36. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik 

QQ.1.37. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

QQ.1.38. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

QQ.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

QQ.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

QQ.4. 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılan parsellerde 

Maliye Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınmaksızın imar uygulaması yapılamaz. 

 

QQ.5. JEOLOJİK YAPI 

QQ.5.1. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce 21.02.2007 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve Jeoteknik 

etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulması zorunludur. 

QQ.5.2. İmar planlarına esas jeolojik, Jeoteknik ve jeofizik etütler kapsamında, mimari proje ve statik hesaplara 

esas olacak zemin etütleri, yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmadan parsel ölçeğinde uygulama 

yapılamaz. 

QQ.5.3. Yapılarda taşıyıcı bölme duvar ve betonarme perde duvarları kaldırıcı ve zarar verici nitelikte tadilat 

yapılamaz. 

QQ.6. Dere kenarında yer alan arsalarda su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından verilecek olan rapora 

göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

QQ.7. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

QQ.8. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 

plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir.  

QQ.9. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen               

Standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

QQ.10. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

QQ.11. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 
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yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

QQ.12. Bu plan kapsamındaki alanlara ilişkin hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı 

TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen "Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi 

Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların 

yeni yapılacak turizm yapılarına, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları 

kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi zorunludur. Diğer hususlarda Alanya 

Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

QQ.13. Plan onama sınırı içerisinde uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar 

uygulamalarının 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur. 
QQ.14. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya ilgili idaresi yetkilidir.  

QQ.15. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

QQ.16. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise,  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık en az 1 araçlık otopark 

yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. 

QQ.17. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

QQ.18. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe yaklaşım mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

QQ.19. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır.  

QQ.20. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 

 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin 

katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre olarak 

uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat adedinin 

çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

QQ.21. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

QQ.22. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

QQ.23. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

QQ.24. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 
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QQ.25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

QQ.26. Planlama alanı içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine 

göre bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

QQ.27. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Kargıcak revizyon nazım imar 

planında belirlenen hükümler geçerlidir. 

 

QQ.28. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

QQ.28.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

QQ.28.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmaks) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı 

binalarda gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

QQ.28.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

QQ.28.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

QQ.28.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

QQ.28.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

QQ.28.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

QQ.28.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kagir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

QQ.28.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 

QQ.28.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı 

madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına 

birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

QQ.28.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden 

sonra iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak 

tonoz çatı yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

QQ.28.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

QQ.28.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi 

geçemez. 

QQ.28.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

QQ.28.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

QQ.28.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

QQ.28.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

QQ.28.18. Onaylı imar planında 2 kat olarak öngörülen bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras 

çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi 

kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

QQ.29. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 
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QQ.29.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

QQ.29.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

QQ.29.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

QQ.29.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

QQ.29.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

QQ.29.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

QQ.29.7. Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde bina +0.00 kotu belediye encümenince onaylanan yol kırmızı 

kotuna göre verilir. 

QQ.29.8. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

QQ.29.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla olması 

durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1.00 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

QQ.29.10. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. Yapılacak 

olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz. 2.5 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme yapılacaktır. 

Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 

 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek 

şekilde geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

QQ.29.11. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

QQ.29.12. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.  

QQ.29.13. Yapılacak istinad duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinad duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

QQ.29.14. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

QQ.29.15. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  
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QQ.29.16. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

QQ.29.17. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

QQ.30. BODRUM KATLAR 

QQ.30.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

2’den fazla bodrum kat yapılamaz. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en 

fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

QQ.30.2. Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

QQ.30.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

QQ.30.4. Tamamı tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten bağlantılı 

ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler ayrı 

olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

QQ.30.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde ilave kat görünümüne neden 

olmayan bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

QQ.30.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

QQ.30.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

QQ.30.8. İkinci bodrum kat sığınak kömürlük, kalorifer dairesi, odunluk depo, otopark dışında başka maksatla kullanılamaz, 

iskâna konu edilemez. İkinci bodrum katta kapıcı dairesi yapılamaz.  

QQ.30.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

QQ.30.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, zeminin en az 0.50 metre altında kalmak (tamamı gömülü)  ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafesine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1.00 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Kapalı otopark için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

kapalı otopark giriş çıkışı yapılamaz.  

QQ.30.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç kapalı otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları bina 

taban alanını geçemez. 

 

QQ.31. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 

QQ.31.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

QQ.31.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi 

en az 1.20 metre olacaktır. 

QQ.31.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

QQ.31.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3 metreden fazla yaklaşamaz.  

QQ.31.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

QQ.31.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

RR. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

RR.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

RR.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

RR.1.1.1. Planda sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı belirlenmeyen yapı adalarında ayrık nizam yapılanma koşullarına 

uyulur.  
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RR.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir. Konut alanlarında Maksimum TAKS 0.20’yi aşamaz.  

RR.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemiş ise, yapı yaklaşma mesafesi 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip 

yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 4 metre 

olacaktır.  

RR.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 4 metredir. Önceden oluşmuş imar parsellerinde yan bahçe 

mesafesinin uygulanması sonucunda bina cephesinin 7 metrenin altına düşmesi durumunda yan bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediye yetkilidir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da 

dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda yan bahçe mesafesi, 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak 

suretiyle hesaplanacaktır.  

RR.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Ancak plan ile öngörülen emsale konu yapı taban 

alanı katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina 

derinliği 10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 

metreye kadar düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

RR.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

RR.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 8 metre olmak üzere 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

RR.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

RR.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz.  

RR.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

RR.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez.  

RR.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

RR.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları 

ile kazanılmış haklar saklıdır.  

RR.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının 

yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına 

konu edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

RR.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat 

alanının aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü 

olmaması şartlarıyla mevcut binanın çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

RR.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik)  : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları   

4 Kata kadar (4 kat dâhil)   : 25x25 metre 

4 katın üzerinde    : 30x35 metre  

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

RR.1.1.17. Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili 

idare yetkilidir. 

RR.1.1.18. Emsal (E):0.40 olarak belirlenen konut alanlarında, emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak 

kaydıyla aşağıdaki koşulları sağlayan parsellerde kat adedi plan değişikliği yapılmaksızın arttırılabilir:  

 0-1000 m² arasında büyüklüğe sahip imar parsellerinde 2 kat, 

 1001-2000 m² arasında büyüklüğe sahip imar parsellerinde 3 kat, 

 2001m² ve üstünde büyüklüğe sahip imar parsellerinde 4 kat yapı yapılabilir. 
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RR.1.1.19. Plandaki kat adedinin D.1.1.18. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale 

konu yapı taban alanı (TAKS değeri) “TAKS = KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre 

yapılan TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik 

dilime tamamlanabilir.  

RR.1.1.20. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğimi en az % 30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras 

genişliği en az 6 metre, en fazla 10 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.   

RR.1.1.21.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25 metre, maksimum yapı derinliği ise 40 metre olacaktır. 

RR.1.1.22.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle 

kapatılamaz.  

 

RR.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

RR.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

RR.2.2. Plan üzerindeki ticaret taraması, parselde yapılacak yapının ilgili yola bakan cephesinin ticaret alanı maksatlı 

kullanılabileceğini sembolize etmekte olup, ifraz hattı niteliği taşımaz.  

RR.2.3. Kıyı kapsamına giren alanlar ile kıyı kenar çizgisinden itibaren sahil şeridinin birinci kısmında kalan alanlar emsal 

hesabına dâhil edilmez. Emsal hesabı net imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır. Ancak kıyı kenar çizgisinden 

itibaren sahil şeridinin ikinci kısmında kalan alanlarda günübirlik alanlar için belirlenen emsal ve yapılaşma koşulları 

aşılamaz.  

RR.2.4. Planda “A” notasyonu ile tanımlanan konut altı ticaret alanlarında; 

 Yapılaşma zemin kat ticaret, normal katlar konut veya ticaret şeklinde olacaktır.  

 Zemin katta asma kat yapımı zorunludur. Ayrıca tesisat katı yapılamaz.  

 Kat yükseklikleri asma katlı zemin katta 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır. 

 Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden az 

olamaz.   

 Zemin katın ticaret amaçlı kullanımı durumunda emsale konu toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla taban alanı 

katsayısı (TAKS):0.25 olarak uygulanabilir.  

 Tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak ve emsale konu inşaat alanı arttırılmamak şartıyla maksimum yapı taban alanı 

katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. Bu durumda en çok bina yüksekliği (Yençok): 13.10 metre (3 kat) 

olacaktır. (zemin kat: 5.50 metre, diğer katlar: 3.80 metre)  

 Planda 50 metre olarak öngörülen trafik yollarından cephe alan, 2000 m² ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde, emsal 

sabit kalmak üzere maksimum yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS): 0.40 olarak uygulanabilir. Bu durumda en çok 

bina yüksekliği (Yençok): 13.10 metre (3 kat) olacaktır. (zemin kat: 5.50 metre, diğer katlar: 3.80 metre) 

 Büyüklüğü gereği “C.16.” maddesinde belirlenen otopark sayısını karşılayamayan parsellerde taban alanı katsayısı 

arttırılamaz.  

 Tüm katlarda ticaret amaçlı yapılaşmak şartıyla büyüklüğü 4000 m²’ye kadar olan parsellerde bina ebatları en fazla 

40x40 metre olarak yapılabilir. 4000 m² ve üstünde büyüklüğe sahip parsellerde yapılacak olan yatırımın niteliğine göre 

bina cephe ve derinliğini belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

 Tüm katların ticaret amaçlı kullanımı durumunda 3 kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde 

kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

 Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı parsellerde kısa süreli kullanımlar ve LPG’li araçlar için yeterli sayıda açık 

otopark yapılması zorunludur. Açık otopark kapasitesini yapılacak tesisin fonksiyonuna göre belediyesi belirlemeye 

yetkilidir. 

 Tüm katların ticaret amaçlı kullanıldığı parsellerde mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın 

%20’sini geçemez.  

 Bina +0.00 kotu belediye yetkili birimlerince ada bütününde tespit edilerek, belediye encümenince onaylanan kırmızı 

kota göre parselin cephe aldığı yoldan verilir.  

RR.2.5. Planda “A” notasyonu tanımlaması getirilmeyen konut altı ticaret alanlarında; 

 İsteğe bağlı olarak tüm katlar konut amaçlı kullanılabilir. Normal katlar ticaret amaçlı kullanılamaz. 

 Asma kat ve tesisat katı yapılamaz. 

 Taban alanı katsayısı (TAKS) 0.20’yi aşamaz.  

 Kat yükseklikleri zemin katta 4.00 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır.  

RR.2.6. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez. 

RR.2.7. Tüm ticari bağımsız bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  
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RR.2.8. Burada belirtilmeyen hususlarda “C. GENEL HÜKÜMLER” VE "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur.  

 

RR.3. TURİZM TESİS ALANLARI  

RR.3.1. Turizm tesislerinde yapı emsali (E):1.00, maksimum yapı yüksekliği 5 kat olarak uygulanır. Tatil köyü yapılması 

durumunda maksimum yapı yüksekliği 2 katı aşamaz.  

RR.3.2. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

0.25’i aşamaz.  

RR.3.3. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

RR.3.4. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

RR.3.5. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

RR.3.6. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

RR.3.7. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

RR.3.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

RR.3.9. Kıyı kapsamına giren alanlar ile kıyı kenar çizgisinden itibaren sahil şeridinin birinci kısmında kalan alanlar emsal 

hesabına dâhil edilmez. Emsal hesabı net imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır.  

RR.3.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

RR.3.11. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

RR.3.12. Kot belediye yetkili birimlerince tespit edilerek, belediye encümenince onaylanan kırmızı kota göre parselin cephe 

aldığı yoldan verilir.  

RR.3.13. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde farklı bir gösterim 

yoksa yapı yaklaşım mesafesi yollardan 10.00 metre, komşu parsellerden 5.00 metre olarak uygulanacaktır. Arka 

bahçe mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 

arasında en az 10.00 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

RR.3.14. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

RR.3.15. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.     

RR.3.16. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

RR.3.17. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

RR.3.18. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 

RR.3.19. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

RR.3.20. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 
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RR.3.21. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

                       

        Oteller                                                        5 oda için 

                        Moteller                                                     oda sayısının %80’i kadar 

                        Hosteller                                                    5 oda için 

                        Tatil Köyleri                                             4 oda için 

                        Apart Oteller                                             2 ünite için 

                        Pansiyonlar                                               4 oda için 

                        Termal Tesisler                                        4 oda için 

                        Kampingler                                              1 ünite için 

                        Kırsal Turizm Tesisleri                           4 ünite için 

                        Diğerleri                                                    75 m²’ye kadar en az 1 otopark yeri ayrılır. 

 

RR.4. GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANLARI (GT) 

RR.4.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

RR.4.2. Aynı imar parseli içerisinde günübirlik turizm tesis alanı ve turizm tesis alanı birlikte yer alabilir. Turizm tesis alanı ile 

birlikte planlanmış günübirlik turizm tesisleri, aynı parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı nitelikte 

olabilir.   

RR.4.3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 17.08.1993 tarih, 16523 sayılı (1993/3) genelgesi uyarınca turizm tesislerinin 

tamamlayıcı niteliğindeki günübirlik turizm tesis alanlarında inşaat emsali turizm tesis alanı için öngörülen inşaat 

emsali üzerinden imar parseli bütünü esas alınarak hesaplanır.  Ancak GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam 

inşaat alanı bu alanın 0.20’sini geçemez.  

RR.4.4. Turizm tesisinden bağımsız olarak yapılacak günübirlik kullanımlarda Emsal (E): 0.20, maksimum yapı yüksekliği 

4.50 metre (1kat) olup, asma kat yapılması halinde 5.50 metredir.  

RR.4.5. Bu alanlarda ifraz yapılması halinde 1000 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 

RR.4.6. Günübirlik turizm tesis alanı ile turizm tesis alanları arasında aynı imar parseli içerisinde kalmak şartıyla yapı yaklaşım 

mesafesi şartı aranmaz. Diğer cephelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Planda yapı 

yaklaşma mesafesi tanımlanmamışsa yollardan ve komşu parsellerden 5 metre yaklaşım mesafesi şartı sağlanır.  

RR.4.7. En fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

RR.4.8. Burada belirtilmeyen hususlarda “D.3. TURİZM TESİS ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümlere uyulur. 

 

RR.5. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G) 

RR.5.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

RR.5.2. Emsal (E): 0.05, en fazla yapı yüksekliği (Yençok) 4.50 metre (1 kat) , asma kat yapılması halinde 5.50 metre olacaktır. 

Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafesi tanımlanmamış ise 

yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır.  

RR.5.3. Bağımsız olarak günübirlik tesis alanı vasfında imar parseli oluşturulmadan yapılaşma izni verilmez. 

RR.5.4. En fazla bir kat bodrum yapılabilir. Yapılacak olan bodrum kat bina izdüşümünü geçemez.  

RR.5.5. Yapılacak ayırma (ifraz) işlemleri sonrasında 1000 m2’den küçük parsel oluşturulamaz.  

 

RR.6. TURİZM VEYA İKİNCİ KONUT YERLEŞME ALANLARI (TK) 

RR.6.1. Bu alanlarda isteğe bağlı olarak konut veya turizm tesisi yapılabilir. 

RR.6.2. Emsal (E):1.00, maksimum yapı yüksekliği (Yençok) 5 kat olacaktır.  

RR.6.3. Turizm veya İkinci Konut bölgelerinde plan üzerinde tanımlı ticaret gösterimi konut yapılması durumunda geçerlidir. 

RR.6.4. Turizm tesisi yapılması durumunda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.3. TURİZM TESİS ALANLARI” başlığı 

altında belirlenen hükümler geçerlidir. 

RR.6.5. Konut yapılması durumunda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve “D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI” ve  “D.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümler geçerlidir.  

RR.7. ÖZEL YURT ALANLARI 

RR.7.1. Bu alanlarda öğrencilerin barınma ve eğitim ihtiyacını karşılayan yapılar yapılabilir. 
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RR.7.2. Yapılaşmalar plan üzerinde gösterilen yapılaşma koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yapılaşma koşulları 

plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

RR.7.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulacaktır. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafeleri tanımlanmamış 

ise tüm yönlerden 5metre, arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) olarak uygulanacaktır.  

RR.7.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.  

 

RR.8. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

RR.8.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

RR.8.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

RR.8.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.8.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.9.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

RR.9.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

RR.9.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

RR.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

RR.10. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

RR.10.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

RR.10.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

RR.10.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

RR.10.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

RR.11. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

RR.11.1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TESİSLERİ ALANI (KREŞ) 

RR.11.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere anaokulu, kreş gibi tesisler ve bu tesislere ait hizmet binaları 

yapılabilir.  

RR.11.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  
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RR.11.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.11.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.11.2. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

RR.11.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

RR.11.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

RR.11.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.11.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.11.3. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

RR.11.3.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

RR.11.3.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

RR.11.3.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.11.3.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.11.4. YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI  

RR.11.4.1. Bu alanlarda üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının eğitim ve öğretim ve barınma tesisleri, sosyal ve idari 

kullanımlar ile teknopark ve teknoloji gelişme merkezleri yer alabilir.  

RR.11.4.2. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.11.4.3. Onaylı planlar ile kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak olan yatırımın niteliği ve ihtiyacına göre yapı 

yapılabilecek en küçük parsel büyüklüğü, bodrum ve çatı katı yapımı, kat yüksekliği, yapılara kot verilmesi, yapı cephe 

ve derinlikleri vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.12. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

RR.12.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

RR.12.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

RR.12.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

RR.12.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

RR.13. PAZAR ALANLARI 

RR.13.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  
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RR.13.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

RR.13.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

RR.13.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

RR.14. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ 

RR.14.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme alanları toplamıdır. 

RR.14.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

RR.14.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz 

 

RR.15. SPOR VE OYUN ALANLARI 

RR.15.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

RR.15.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

RR.16. TRAFO MERKEZLERİ 

RR.16.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

RR.16.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

RR.16.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

RR.17. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

RR.17.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

RR.17.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

RR.17.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

RR.17.4. Orman veya 2/B olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

RR.17.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

RR.17.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

RR.17.7. Planda orman alanı olarak tanımlı olmasına rağmen, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamı dışına 

çıkarılıp hazineye devredilerek özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar, mahkeme kararları sonucu doğacak 

haklar saklı kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  

RR.17.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

RR.17.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 
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Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

RR.18. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

RR.18.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskûn alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

RR.18.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

RR.18.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

RR.19. MERA ALANI 

RR.19.1. Bu alanlarda 5178/4342 sayılı mera kanunu kapsamında uygulama yapılacaktır. 

 

RR.20. BALIKÇI BARINAĞI 

RR.20.1. Plandaki gösterim şekli sembolik olup, mendireğin şekli ve uzunluğu fizibilite çalışmasına göre 

belirlenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca balıkçı barınağına ilişkin imar planı onaylanmadan bu 

plan üzerinden uygulama yapılamaz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

Demirtaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

DEMİRTAŞ MAHALLESİ-ALANYA (ANTALYA) 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI 

 PLAN HÜKÜMLERİ REVİZYONU 

 

SS. AMAÇ 

Bu plan hükümleri 6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında Alanya ilçe genelinde birleşen belediyelere ait 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Alanya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulanmasında bütünlük sağlamak 

amacıyla hazırlanmaktadır.  

 

TT. KAPSAM 

TT.1. Plan hükümleri revizyonu Demirtaş 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve Demirtaş 

Mahallesi’nde farklı dönemlerde parsel ölçeğinde mevzii imar planı kapsamında onanlı 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarının onama sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun 

onaylanmasına müteakip, diğer planlara ait plan hükümleri geçersiz hale gelecektir.  

TT.2. Yukarıda sayılan planlar dışında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel 

kanunlar kapsamında onanlı planı bulunan alanlarda ilgili plan hükümleri geçerlidir.  

 

UU. GENEL HÜKÜMLER 

 

UU.1. YASA VE YÖNETMELİKLER 

             Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

UU.1.1. 5761 / 4957 / 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu ve yönetmelikleri,  

UU.1.2. 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri,  

UU.1.3. 5226/2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

UU.1.4. 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmelikleri, 

UU.1.5. 6831/3373 sayılı orman kanunu ve yönetmelikleri, 

UU.1.6. 5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu, 

UU.1.7. 6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 

UU.1.8. 3621 sayılı Kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

UU.1.9. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, 

UU.1.10. Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, 

UU.1.11. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, 

UU.1.12. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği, 

UU.1.13. 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 

UU.1.14. 5578/5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu ve uygulama yönetmeliği, 

UU.1.15. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik, 

UU.1.16. 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlara dair kanun 

ve ilgili yönetmelik hükümleri, 

UU.1.17. 5442 sayılı il idaresi kanunu, 

UU.1.18. 4373 sayılı "taşkın sulara ve baskınlarına karşı koruma kanunu " ve ilgili yönetmelikleri, 

UU.1.19. 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve gayrisıhhî müesseseler yönetmeliği,  

UU.1.20. Sığınak yönetmeliği,  

UU.1.21. Otopark yönetmeliği (Yönetmelik standartlarını aşan özel hüküm getirilmediği hallerde),  

UU.1.22. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,  

UU.1.23. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,  

UU.1.24. Su kirliliği kontrol yönetmeliği,  

UU.1.25. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının korunması ve teknik altyapıya ilişkin çıkarılan 

yönetmelikler, 

UU.1.26. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 
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UU.1.27. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği, 

UU.1.28. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, 

UU.1.29. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, 

UU.1.30. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, 

UU.1.31. Toprak kirliliği yönetmeliği, 

UU.1.32. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 

UU.1.33. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 

UU.1.34. Binalarda enerji performansı yönetmeliği 

UU.1.35. Yapı malzemeleri yönetmeliği, 

UU.1.36. Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hakkında yönetmelik 

UU.1.37. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelikleri,  

UU.1.38. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

UU.2. Planlama alanında imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, tarihi değeri olan, 

kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak yerel mülki amirlere, 

belediyesine ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur. 

UU.3. Sit alanlarında ve tescilli yapı koruma alanı sınırları içerisinde her türlü uygulama için, konu ve ilgisine 

göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 

uygun görüşünün alınması zorunludur.  

UU.4. JEOLOJİK YAPI 

UU.4.1. Demirtaş (Antalya)   imar planı yapımına esas jeolojik etüt raporunda belirlenen koşullara uyulacaktır. 

UU.4.2. Kireç taşı formasyonu sınırları içerisinde kalan alanlarda karstik boşluklara rastlanması halinde zemin 

çimento enjeksiyonu yardımıyla iyileştirilmeden yapı ruhsatı verilmez 

UU.4.3. Kumul olarak gösterilen alanlarda yapılaşma halinde temel, kumul altındaki şiştik ana kayaya 

oturtulmadır. 

UU.4.4. Yapı yüksekliği 2 katı aşan alanlarda sondajlı zemin etüdü yapılarak zemin emniyet gerilmesi 

saptanmadan ruhsat verilmez, temel tipi zemin emniyet gerilmesine göre seçilerek gerekli mühendislik 

tedbirleri alınır. 

UU.4.5. Planlama alanında eğimli alanlarda sekiler (taraçalar) şeklinde düzenleme yapılmadan, uygun istinad 

duvarları yapılmadan, yeraltı ve yerüstü sularına karşı drenaj hattı yapılmadan inşaat uygulamasına 

geçilemez. 

UU.4.6. Mimari proje ve statik hesaplara esas oluşturacak zemin etütleri yasal düzenlemelere uygun olarak 

hazırlanmadan yapı ruhsatı verilemez. 

UU.5. Taşkına maruz alanlarda taşkın için her türlü önlem alınmadan uygulamaya geçilemez. Dere kenarında 

yer alan veya zemin suyu yüksek olan bölgelerde su basman kotu belediyenin ilgili birimi tarafından 

verilecek olan rapora göre belirlenir. Gerek duyulması halinde DSİ görüşü istenir. 

UU.6. Planlama alanı içerisinde bulunan özel sulama kanal ve kanaletlerinin yerleri sulama bütünlüğünü 

bozmayacak şekilde belediyenin uygun görüşü ile değiştirilebilir.  

UU.7. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları, duvar, çit ve bina gibi yapılarla kesilemez. Zorunlu hallerde 

doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilebilir. 

UU.8. Planda DSİ görüşü doğrultusunda gösterilen yeraltı suyu seviyesinin yüzeye yakın olduğu bölgeler ile 

dere taşkın sahaları içerisine giren bölgelerde özel tedbirler alınmadan yapı ruhsatı verilemez. 

UU.9. Yaycıkoyağı, Alayürek ve Ali derelerinin DSİ görüşünde belirtilen kesitler doğrultusunda ıslahı 

yapılmadan, derelere komşu parsellerde yapı ruhsatı verilemez. 

UU.10. DSİ görüşünde belirtilmeyen, ancak fiili olarak akan Bahçedere’nin (330 ve 329 numaralı kadastral 

parsellerin kuzeyi) mevcut kadastrosu yetersiz olup, 974, 975 ve 327 no'lu kadastral parsellerin arasında 

önerilen 15 metrelik yoldan uygun büyüklükte menfez yapılıp, Sedre çayına bağlanmadan bu bölgede 

yapılaşma izni verilmez. Yapılacak menfez için DSİ görüşü alınmak zorundadır. 

UU.11. Sedre Çayı kenarındaki içme suyu kuyuları koruma alanı sınırları içerisinde yapılacak yapılarda içme su 

kaynaklarını kirletmeyecek şekilde gerekli önlemleri almaya belediye yetkilidir. 

UU.12. Planlama alanında mülkiyeti maliye hazinesi ve Demirtaş köy tüzel kişiliğine ait olan mezarlık vasfındaki 

1 ve 68 numaralı Kadastral parsellerde plan kararlarına uygun olarak cins değişikliği yapılmadan imar 

uygulaması yapılamaz. 

UU.13. Önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat 

adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, 

binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi 
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plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılır. Bu yapılardan 3194 

sayılı İmar Kanunun 29. maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam 

edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat 

koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde tadilatlı olarak yeniden 

ruhsat düzenlenebilir. 

UU.14. Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen 

standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

UU.15. Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk boşluk oranları, bina birim ölçülerinde yöresel mimari 

karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. Bu konuda ilgili idare kural 

getirmeye yetkilidir. 

UU.16. Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları 

ağı (şebekesi) varsa yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası 

mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelikte belirtilen, nitelik ve koşullara uygun 

olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su 

çukurları kesinlikle, deniz ve nehirlere boşaltılamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri ile 

yerleşimlerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 

oranında arıtılmadan deşarjı yapılamaz, arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.  

UU.17. Bu plan kapsamındaki alanlara ilişkin hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS9111 sayılı 

TSE Teknik Kurulu kararı ile belirlenen "Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi 

Kuralları"na ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel özürlü insanların 

yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları 

kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir. Diğer hususlarda Alanya 

Belediyesi engelliler yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

UU.18. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, imar uygulaması planlama alanı bütününde veya belediye 

tarafından tespit edilecek düzenleme sınırlarına göre etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 

18.maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

UU.19. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar (yol, meydan, otopark, 

yeşil alanlar vb.) kamu eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.  

UU.20. İmar uygulaması aşamasında kadastro verilerinin sayısal olmaması ya da dönüşümden kaynaklanan 

hatalar nedeniyle imar planı kararları ile mülkiyet arasında oluşması muhtemel 1.00 metreyi geçmeyen 

uyumsuzluklarda planda tadilat yapılmaksızın uygulama yapmaya ilgili idaresi yetkilidir. 

UU.21. Plan üzerinde sosyal ve teknik donatı alanlarını azaltıcı, yoğunluğu arttırıcı nitelikte yürürlükteki 

mevzuata aykırı tadilat ve revizyonlar yapılamaz. 

UU.22. Fonksiyon alanlarında özel hüküm getirilmemiş ise;  

 Konut maksatlı kullanımlarda, 3 bağımsız bölüm (mesken) için en az bir otopark standardının altına 

düşmemek şartıyla emsale konu her 150 m², 

 Ticaret maksatlı kullanımlarda, emsale konu her 50 m² inşaat alanına karşılık en az 1 araçlık otopark 

yeri ayrılmak zorundadır. 

 Sanayi, küçük sanayi, yurt, turizm, eğitim, sağlık, kültür, pazar Alanı, toptancı hali vb. halkın 

kullanımına açık kamu ve özel sektöre ait her türlü sosyal donatı alanlarında yapılacak yapılarda ilgili 

mevzuatına göre vaziyet planlarında yeterli miktarda otopark alanı gösterilmek zorundadır. Otoparklar 

vaziyet planlarında gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi 

verilemez.  

 Her bir otopark için binek araçlarda yol ve manevra alanları hariç 15 m²'den az alan ayrılamaz. Ticari 

araçlarda her bir araç için ayrılması gereken alan miktarı aracın büyüklüğüne göre belediye tarafından 

tespit edilir. 

UU.23. Kamu mülkiyetinde olmak, plan ile öngörülen kullanım kararını etkilememek, statik açıdan uygun olmak 

ve toprak seviyesinin en az 0.50 metre altında olmak kaydıyla sosyal ve teknik donatı alanlarının altında 

yer altı otoparkı yapılabilir. 

UU.24. Plan ile belirlenen yapı emsali (KAKS) aşılmadan bir parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bu gibi 

hallerde iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.  

UU.25. Yapı inşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. 

UU.26. Fonksiyon alanları için özel hüküm getirilmemişse kat yükseklikleri; 
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 Ticaret ve zemin kat ticaret olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı 

zemin katlarda 5.50 metre, diğer katlarda ticaret kullanımında 3.80 metre, konut kullanımında 

3.50 metre,  

 Konut alanı olarak belirlenen bölgelerde zemin katlarda 4.00 metre, diğer katlarda 3.50 metre 

olarak uygulanır.  

 Yukarıda belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda gerekli 

tadilatlar yapılıncaya kadar uygulamalar burada belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki kat 

adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir.  

UU.27. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın, kat adedi ve yüksekliğine 

göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. Kat sayısı kat yükseklikleri azaltılmak 

suretiyle arttırılamaz. Bu suretle yapı yoğunluğu arttırılamaz. 

UU.28. Asma kat yapımına izin verilen fonksiyon alanlarında yapılacak olan asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az 

olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 

UU.29. İmar planında yapı yasaklı alan olarak tanımlı bölge sınırları içerisinde yapı yapılamaz. Planda sosyal 

donatı ve teknik altyapı alanı olarak belirlenmemiş, ancak yapı yasaklı alan kararı getirilmiş bölgelerde 

yapı yapılmaması şartıyla kamuya terk zorunluluğu şartı aranmaz.  

UU.30. Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri uygulamada esastır. Yol genişliği yazılmamışsa plan üzerinden 

ölçü alınabilir. 

UU.31. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kat maliklerinin muvafakati alınmak şartıyla ilgili idareden 

ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.  

UU.32. Parsel içerisinde vaziyet planına uygun olarak peyzaj projesi yapımı zorunludur. Peyzaj projesine göre 

bitkilendirme yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

UU.33. Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanlı Antalya Burdur Isparta 

Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 644 sayılı kanun hükmünde kararname 

kapsamında onanan Demirtaş 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri ve 1/5000 Ölçekli Demirtaş 

revizyon nazım imar planı hükümleri geçerlidir. 

 

UU.34. ÇATILAR VE DIŞ GÖRÜNÜM 

UU.34.1. Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların karakterine ve yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun 

olması şarttır. Çatı meyilleri, çatıların şekli ve kullanılacak çatı malzemesi yörenin özelliği ve iklim 

şartları dikkate alınarak belediyenin onayı ile tayin edilir. 

UU.34.2. Konut ve ticaret alanlarında çatı meyilleri en fazla yapı yüksekliği (Hmaks) kullanıldığında %40'dan, 

mahya yüksekliği 4.30 metreden fazla olamaz. Çatı meyilleri saçak ucundan ve maksimum 0.80 metre 

parapet üzerinden başlayarak yapılabilir. Ancak tonoz ve beşik çatılarda saçak ucundan ve parapet 

yapmadan son tabliye üzerinden başlayarak çatı yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği planla öngörülen 

en fazla yapı yüksekliğinden (Hmax) daha az yapıldığında çatı eğimi farklı olabilir. Yüksek katlı binalarda 

gizli çatı yapılabilir. Tek eğimli çatı yapılamaz. 

UU.34.3. Çatı arasına yapılan piyesler bina izdüşümünü geçmemek ve en düşük 1.80 metre yüksekliğinde olmak 

kaydıyla yapılabilir. Çatı arasına yapılan piyesler inşaat emsal hesabına dâhil değildir. Ancak ruhsat 

harçlarına ve yapı denetim hesabına dâhildir. 

UU.34.4. Çatı aralarında bağımsız bölüm oluşturulamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, son kattaki bağımsız 

bölüm ile irtibatlandırmak ve en az ölçüleri sağlamak kaydı ile piyesler oluşturulabilir. Çatı katının son kat bağımsız 

bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen yapılmayabilir. Ancak üst kat tavan döşemesi 

ile çatı örtüsü altında kalan hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak suretiyle bölünemezler. Özelliği olan binalarda 

alınacak bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

UU.34.5. Çatı piyeslerinde aydınlatma çatı feneri ile sağlanacak, bant pencere yapılmayacaktır. Çatı feneri mimarı proje ile 

bütünlük arz edecektir. 

UU.34.6. Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini 0.50 metre aşabilir. 

UU.34.7. Çatı arasına konulan su depoları mimarı projede gösterilecek ve statik hesaplarında dikkate alınacaktır. 

UU.34.8. Teras çatılarda yapılacak en çok 1.10 metre yüksekliğindeki kagir korkuluk (parapet) bina yüksekliğine dâhil değildir. 

UU.34.9. Duman ve hava bacaları ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatması amacıyla yapılacak 

pencereler ve kapalı devre güneş enerjisi sistemleri hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma ve çıkıntı 

yapılamaz. Ancak Türk Standardı 863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin 

verilir. 
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UU.34.10. Umumi merdivenler çatı arasına kadar çıkar. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisi, oteller, içinde patlayıcı 

madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına 

birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. 

UU.34.11. Tonoz çatılar çatı eğimi korunmak ve mahya kotu 4.30 metreyi aşmamak kaydıyla yapılabilir. Çatı eğiminden 

sonra iskân edilebilir yükseklik olan 2.40 metreyi sağlamayan binalarda çatı Hmaks: 4.30 metreden yararlanılarak 

tonoz çatı yapılamaz. Çatı, örtü nitelikli yapılabilir. 

UU.34.12. Güneş enerjileri ve su depoları üst limiti 4.80 metreyi geçemez. 

UU.34.13. Güneş enerjileri ve antenler için konulan platform betonarme yapılabilir. Ancak tabliye yüksekliği 3 metreyi 

geçemez. 

UU.34.14. Parapet yapılacak binalarda balkon izdüşümünün dışına betonarme saçak yapılamaz. 

UU.34.15. Parapet yapılmayacak binalarda balkon izdüşümünden itibaren 0.80 metre betonarme saçak yapılabilir. 

UU.34.16. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır. 

Güvercinlikler bina izdüşümünü geçemez. 

UU.34.17. Çift eğimli çatılarda parapet yapılmaz. Betonarme saçak ile çözülür. 

UU.34.18. Onaylı imar planında 2 kat olarak öngörülen bölgelerde gerekli izolasyonlar yapılmak şartı ile teras 

çatı tercih edilebilir.  Ancak terasta merdiven üstü hariç kapalı alan yapılamaz. Merdiven üstü tabliyesi 

kotu 2.50 metreyi geçemez. 

 

UU.35. BİNALARA KOT VERİLMESİ, BAHÇE TESVİYESİ VE DUVAR YAPIMI 

UU.35.1. Su basman kotu konut ve turizm tesis alanlarında en fazla +1.50 metre, ticaret ve konut altı ticaret alanlarında en fazla 

+0.50 metre olacaktır. Diğer kullanım türlerinde su basman kotu yüksekliğini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Zemin 

suyu yüksek olan yerlerde bina su basman kotu belediyenin ilgili biriminden alınacak görüşe göre belirlenecektir.  

UU.35.2. Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

UU.35.3. Hâlihazır haritadaki kotların yetersiz olması halinde parselin durumuna göre idare 1/500 ya da 1/200 ölçekli plan kote 

isteyebilir. 

UU.35.4. Kot alma noktalarını değiştirmek maksadıyla idareden izin alınmadan parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. 

UU.35.5. Turizm, Sanayi, Ticaret vb. fonksiyon alanlarına ilişkin özel hüküm getirilmediği takdirde binalara kot her bina için 

ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının aritmetik ortalaması alınarak verilir.  

UU.35.6. Tabii zeminden kotlandırma, belediyenin ilgili birimince, yapı adasının tamamının etüdü ve ilgili yapı adasını 

çevreleyen tüm yolların kırmızı kotunun belirlenip, belediye encümenince kabulü ile uygulanır.  

UU.35.7. Kırmızı kot ve arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotunu arazi yapısı, mevcut teşekkül vb. unsurlarla birlikte 

değerlendirerek +/- 1.00 metre yükseltmeye ya da düşürmeye belediyesi yetkilidir. 

UU.35.8. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu kırmızı kotun üzerinde kalıyorsa: 

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 1.50 metreden az olması halinde komşu 

parsellerdeki yapılaşma durumu, mevcut duvarlar, kot farklılıkları gibi unsurlar gözetilerek bina +0.00 kotu yol 

kotuna indirilebilir. Ancak bina +0.00 kotu ile yol kotu arasındaki yükseklik farkının +1.50 metreden fazla 

olması durumunda arazi kotu yol kotuna indirilemez. 

 Tespit edilecek kırmızı kota göre açılacak olan yola dolgu yapılmasını gerektiren hallerde, yeni oluşan yol kotu, 

arazi ortalamasına göre oluşan +0.00 kotunu aşıyorsa bina +0.00 kotu doğrudan yol kotundan verilir. 

 Ön bahçede yol kotu ile bina +0.00 kotu arasında kalan alan toprak altı kapalı otopark olarak kullanılabilir. 

Otopark amacıyla yapılacak olan duvar, parsel yol cephesine en fazla 1 metre yaklaşabilir ve yüksekliği 2.50 

metreyi aşamaz.  

 Bina +0.00 kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki yükseklik farkının 2.50 metreden fazla olması durumunda 

kademelenme yapılması zorunludur. Kademe genişliği en az 1.50 metre olacaktır.  

UU.35.9. Arazi ortalamasına göre oluşan bina +0.00 kotu, kırmızı kotun altında kalıyorsa, 

 Kırmızı kot belirlenirken tabi zemine göre yola dolgu yapılması gerektiği hallerde bina +0.00 kotu, arazi 

ortalamasına göre oluşan +0.00 kotuna yola yapılan dolgu yüksekliği eklenmek suretiyle hesaplanır.  

 Bina ön bahçesinde dolgu yapılabilir. Yapılacak olan dolgu sonucu oluşan duvar yüksekliği, 2.50 

metreyi aşamaz. Dolgu duvarı bina ön cephesine 3 metreden fazla yaklaşamaz. Ön bahçede dolgu 

yapılması halinde yol seviyesinde kalan dolgu alanı otopark maksatlı kullanılabilir.  

 Arka bahçede parsel en düşük kotu ile +0.00 kotu arasında kalan alanda dolgu yapılabilir. 

Yapılacak olan dolgu +0.00 kotunu geçemez. Arka bahçelerde yapılacak olan dolgularda duvar 

yüksekliği 2.50 metreyi aşamaz. 2.50 metrenin üstünde duvar çıkması durumunda kademelenme 

yapılacaktır. Kademeler arası genişlik zorunlu durumlar dışında 1.50 metreden az olamaz. 
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 Yol ile bina arasında isteğe bağlı olarak binanın yol kırmızı kotuna rastlayan katına gelecek şekilde 

geçit köprü yapılabilir. Geçit köprü genişliği gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 3 

metreden çok olamaz. 

UU.35.10. Teras evlerde alt kademedeki yapının çatı kotu, üst kademedeki yapının su basman üst kotu olacaktır. 

UU.35.11. Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kot alma yöntemine göre 

yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

UU.35.12. Yapılacak istinad duvarı yüksekliği 2.50 metreyi geçemez. Parselin büyüklüğü, arazi yapısı ve formu gibi 

gerekçelerle istinad duvarı yüksekliğinin 2.50 metreyi zorunlu olarak geçmesi durumunda öncelikle 

kademelenme (teraslama) yapılacaktır. Kademe genişliği 1.50 metreden az olamaz. Parselde 

yapılaşmanın kademelenme yöntemi ile de sağlanamaması ve bu durumun belediye tarafından tespiti 

halinde bina +0.00 kotunu ve duvar yüksekliğini kademelenme yöntemini esas alarak belirlemeye 

belediyesi yetkilidir.  

UU.35.13. Parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Hafriyat esnasında yan parsellerdeki 

yapılar ve toprak kaymalarıyla ilgili önlemlerin alınması zorunludur.  

UU.35.14. Duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde 

yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek 

onaylanacaktır.  Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.  

UU.35.15. Yapılacak olan duvarların bölgenin doğal yapısı ile uyumlu malzemeler ile kaplanması ve uygun bitki 

dokusu ile gizlenmesi zorunludur. 

UU.35.16. Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kaldırım seviyesine göre en az 0.50 metre 

kot farkı oluşması durumunda güvenlik amaçlı bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

 

UU.36. BODRUM KATLAR 

UU.36.1. Farklı kullanım türleri için (sanayi, turizm, ticaret vb.) özel plan hükmü getirilmeyen durumlarda planlama alanında 

ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. 

UU.36.2. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. 

Arazi yapısı nedeniyle tabi ya da tesviye edilmiş zeminin üzerinde kısmen ya da tamamen açıkta kalan birden fazla 

bodrum kat oluşması durumunda binanın oturacağı zemin, birden fazla bodrum kat oluşmayacak şekilde 

kademelendirilmek zorundadır. Her kademenin yüksekliği en çok 2.50 metre olabilir.  

UU.36.3. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere tabii zemine 0.50 metreden fazla gömülmemek ve 

emsale dâhil edilmek kaydıyla 1. Bodrum kat iskân edilebilir.  

UU.36.4. Bütün cepheleri tabi zemin altında kalan 1. Bodrum katında, zemin katta yapılacak ticari bağımsız bölümlerle, içten 

bağlantılı ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen depo amaçlı eklentiler yapılabilir. Depo amaçlı eklentiler 

ayrı olarak yapılması durumunda binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilebilir. 

UU.36.5. Daha sonradan hafredilerek açığa çıkması mümkün bulunmayan bina cephelerinde, ilave kat görünümüne neden 

olmayan, bütün cepheleri tamamen tabii zeminin altında kalan bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm 

oluşturmayan; konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm brüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız 

bölümün, bağımsız bölüm brüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler katlar alanına (emsale) dâhil değildir. 

UU.36.6. Bodrum katların her birinin yüksekliği 3.80 metreyi geçemez.  

UU.36.7. Bina genel girişinin bina cephesinde eğimden dolayı bodrum kattan sağlanabildiği hallerde, bina genel girişi bodrum 

katlardan yapılabilir. 

UU.36.8. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, ikinci bodrum kat; sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, 

odunluk, depo, otopark dışında başka amaçla kullanılamaz, iskâna konu edilemez, kapıcı dairesi yapılamaz.  

UU.36.9. Bodrum katlarda yapılacak pencere vb. açıklıklar bina rijitliğini bozacak nitelikte olamaz. 

UU.36.10. Sadece otopark maksatlı kullanmak, tüm cephelerde zeminin en az 0.50 metre altında kalmak, ön bahçe ve yol 

yaklaşma mesafeleri içine taşmamak, yan ve arka parsel sınırına en fazla 1 metre yaklaşmak şartlarıyla bodrum kat 

genişletilebilir. Bodrum otoparkı için trafik güvenliğini aksatmayan gerekli standartları sağlayan giriş çıkış rampası 

mimari projelerde gösterilmek zorundadır. Giriş çıkış rampası inşa edilmeden ve toprak üstünde bahçe düzenlemesi 

yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmez. Plan ile belirlenen ön bahçe yapı yaklaşım mesafesi sınırları içerinden 

bodrum otoparkı giriş çıkışı yapılamaz.  

UU.36.11. Özel plan hükmü getirilen fonksiyon alanları hariç olmak üzere, otopark olarak kullanılmayan bodrum katların alanları 

bina taban alanı izdüşümünü geçemez. 

UU.37. KAPALI VE AÇIK ÇIKMALAR 
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UU.37.1. Emsale dâhil edilmek, 2.20 metreyi geçmemek, parsel sınırına ön ve arka cephelerde 3.50 metreden, yan cephelerde 

3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartlarıyla kapalı çıkma yapılabilir. Özel çelik konstrüksiyon çözümleri ve hesapları 

getirilmesi durumunda kapalı çıkmalara ilişkin uzunluk koşulları belediye tarafından belirlenir. 

UU.37.2. Açık ve kapalı çıkmaların tabii veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi en az 1.20 

metre olacaktır. 

UU.37.3. Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Balkon ve teraslarda, beşten fazla basamağı bulunan açık 

merdivenlerde, kotu 0.90 metreden az olan pencere boşluklarında vb. korkuluk yapımı gerektiren alanlarda fenni 

icaplara uygun olarak korkuluk yapılması zorunludur.  

UU.37.4. Açık çıkmalar parsel sınırına, ön bahçede 3.50 metreden, arka ve yan bahçelerde 3.00 metreden fazla yaklaşamaz.  

UU.37.5. 0.20 metreyi geçmeyen motif çıkmalar planla öngörülen çıkmalara ilave olarak yapılabilir. 

UU.37.6. Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak giriş saçakları çıkma sayılmaz. 

 

VV. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

VV.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT ALANLARI 

VV.1.1. AYRIK NİZAM KONUT ALANLARI 

VV.1.1.1. Planda ” A” sembolü ile gösterilen meskûn ya da gelişme konut alanlarıdır. Sadece emsal (E) belirtilip, yapı nizamı 

belirlenmeyen yapı adalarında da ayrık nizam yapılanma koşullarına uyulur.  

VV.1.1.2. Plan üzerinde tanımlı taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS), yapı emsali (E) ve kat adetlerine göre 

yapılaşma izni verilecektir.  

VV.1.1.3. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır. Yapı yaklaşma mesafesi tanımlanmamış veya 

fonksiyon alanları için özel hüküm belirlenmemişse, yapı yaklaşma mesafesi; 5 metre ve üzerinde genişliğe sahip 

yollardan 5 metre, 5 metrenin altında genişliğe sahip ayırıcı yaya yollarından ve sosyal donatı alanlarından 4 metre 

olacaktır.  

VV.1.1.4. Yan bahçe mesafesi 4 kata kadar olan yapılarda en az 4 metredir. Tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan 

bodrum katları da dâhil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her bina ve kat için 0.50 metre arttırılmak suretiyle 

hesaplanacaktır.  

VV.1.1.5. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır. Plan ile öngörülen emsale konu yapı taban alanı 

katsayısı (TAKS) oranında yapı yapılamaması ya da bina derinliğinin 10 metreden az olması durumunda bina derinliği 

10 metreyi sağlayacak ve plan ile öngörülen inşaat alanı kullanılabilecek şekilde arka bahçe mesafesini 3 metreye kadar 

düşürmeye belediyesi yetkilidir.  

VV.1.1.6. Yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanması sonucunda bina derinliği 7.00 metre ve daha az çıkan parsellerde arka bahçe 

mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

VV.1.1.7. Parsele birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak zorundadır. Aynı 

parsel içerisinde yapılacak iki bina arasındaki mesafe en az 8 metre olmak üzere 4 kattan sonraki her kat için yan bahçe 

yapı yaklaşım mesafesi koşullarına uyulur.  

VV.1.1.8. Ön ve arka cephesi yol olarak planlı parsellerde birden fazla yapı yapılması durumunda arka cephedeki yol hattında 

plan ile öngörülen yol yapı yaklaşım mesafesine uyulur. Arka bahçe mesafe şartı aranmaz.  

VV.1.1.9. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere 5 metre ve altında genişliğe sahip yollardan cephe alan imar parseli 

oluşturulamaz. 

VV.1.1.10. Konut maksatlı yapılarda mimari projesinde oluşturulacak galeri boşluğunun alanı TAKS’ın %15’ini geçemez.  

VV.1.1.11. Konut alanlarında yapılacak tabii veya tesviye edilmiş zemine oturan zemin kat veya bodrum kattan 

başlayıp, boşluğu bina boyunca devam eden, dış cepheyle bitişik olmaksızın yapı kitlesi içerisinde 

tertiplenen, ortak mahallerle irtibatlandırılan, çıkmalar dâhil dar kenarı 4.00 metreden az olmayan ve bu 

mesafe 4 kattan sonra her kat için 0.50 metre arttırılan, üzeri gerektiğinde sökülüp-takılabilir ve şeffaf 

malzeme ile estetik bir şekilde örtülebilen iç bahçeler taban alanına dâhil edilmez.  

VV.1.1.12. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yapılacak ifraz işlemleri sonucunda 500 m²'den küçük imar parseli 

oluşturulamaz.  

VV.1.1.13. Daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılan yapılar ve önceden yapılan imar uygulamaları 

ile kazanılmış haklar saklıdır.  

VV.1.1.14. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Yeni yapının 

yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına 

konu edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 
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VV.1.1.15. İçerisinde bir veya daha fazla bina bulunan hisseli parsellerde plana göre oluşan toplam inşaat 

alanının aşılmaması ve parseldeki mevcut binaların yola ya da herhangi bir kamu alanına tecavüzlü 

olmaması şartlarıyla mevcut binanın çekme mesafelerine bakılmaksızın yeni yapı ruhsatı verilebilir. 

VV.1.1.16. Minimum ve maksimum parsel ve yapı ebatları şu şekilde olacaktır:  

 Minimum bina ebatları (cephe ve derinlik) : 7x7 metre 

 Maksimum bina ebatları       

4 Kata kadar  (4 kat dâhil)   : 25x25 metre   

4 katın üzerinde     : 30x35 metre   

 Minimum parsel cephesi   : 16 metre 

 Minimum parsel derinliği   : 20 metre 

VV.1.1.17.  Önceden oluşmuş imar parsellerinde zorunluluk durumunda bina cephesini 6 metreye kadar düşürmeye ilgili 

idare yetkilidir. 

VV.1.1.18. Konut alanlarında plan ile belirlenen emsale (KAKS) konu toplam inşaat alanı aşılmamak kaydıyla 

aşağıdaki koşulları sağlayan parsellerdeki kat adedi plan değişikliği yapılmaksızın arttırılabilir: 

 1500-2200 m² arası büyüklüğe sahip parsellerde, yollardan 5.00 metre, yan bahçelerden 5 metre, iki 

yapı arasında 10.00 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakmak şartıyla 6 kat yapı yapılabilir. Emsale 

konu yapı taban alanı büyüklüğü 200 m²’den az olamaz. 

 2201-3000 m² arası parsellerde yollardan 7.00 metre, yan bahçelerden 5.50 metre, iki yapı arasında 

11.00 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakmak şartıyla 7 kat yapı yapılabilir. Emsale konu yapı taban 

alanı büyüklüğü 250 m²’den az olamaz. 

 3001 m² ve üzerinde yüzölçümlü parsellerde yollardan 8 metre, yan bahçelerden 6.50 metre, iki yapı 

arasında 13.00 metre yapı yaklaşım mesafesi bırakmak şartıyla 9 kat yapı yapılabilir. Emsale konu 

yapı taban alanı büyüklüğü 250 m²’den az olamaz. 

VV.1.1.19. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısının (H/2) altına düşemez. 

VV.1.1.20. Plandaki kat adedinin D.1.1.18. maddesine göre arttırılması durumunda, kullanılabilecek maksimum emsale 

konu yapı taban alanı (TAKS değeri) “TAKS= KAKS (Emsal) / kat adedi” formülü ile hesaplanır. Bu formüle göre 

yapılan TAKS hesabında çıkan küsuratlı sonuçlar emsale konu toplam inşaat alanı aşılmamak şartıyla bir üst yüzdelik 

dilime tamamlanabilir.  

VV.1.1.21. Yapı bloğunun oturacağı tabii zemin eğiminin %30’un üstünde olması halinde teras ev yapılabilir. Teras 

genişliği en az 6 metre, en fazla 10 metre olacaktır. Terasların en az %50’si çatı bahçesi olarak kullanılmak zorundadır.  

VV.1.1.22.  Teras ev yapılması halinde maksimum yapı cephesi 25 metre, maksimum yapı derinliği ise 40 metre olacaktır. 

VV.1.1.23.  Teraslarda kapalı alan oluşturulamaz. Açık alanlar sonradan sökülüp takılabilir ya da sabit malzemelerle 

kapatılamaz.  

 

VV.2.  KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

VV.2.1. Bu alanlarda ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, alışveriş merkezleri, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, 

bankalar, sinema, tiyatro gibi sosyal ve kültürel aktivite alanları ile yönetim ile ilgili tesis vb. yapılar yer alabilir. 

VV.2.2. Yapılaşma plan üzerinde belirlenen bina taban alanı oturumuna göre blok nizam 3 kat olarak 

gerçekleştirilecektir. Asma kat yapımı zorunludur. Ayrıca tesisat katı yapılamaz. En çok yapı yüksekliği 

(Yençok): 12.50 metreyi aşamaz. ( zemin kat, 5.50 metre, normal katlar 3.50 metre)  

VV.2.3. D-400 Antalya Mersin Devlet Karayolu Demirtaş sapağı ile ticaret merkezi arasında (eski köprüye kadar) planda 25 

metre olarak belirlenen yoldan cephe alan konut alanlarında zeminde asma katlı ticaret kullanımı zorunludur. Kat 

yüksekliği asma katlı zemin katlarda 5.50 metre, normal katlarda 3.50 metre olacaktır.  Ayrıca tesisat katı yapılamaz.  

VV.2.4. Asma katlar merdiven hariç olmak üzere bağlı bulunduğu bağımsız bölümün emsale konu taban alanının %25’inden 

az olamaz.   

VV.2.5. Parsel cephesi, köşe parsellerde 11.00 metreden, diğer parsellerde 6.00 metreden, parsel derinliği 18.00 

metreden az olamaz. Yapılacak olan ifraz işleminden sonra oluşacak imar parsellerinin büyüklüğü köşe 

parsellerde 198 m²’den, diğer parsellerde 108 m²’den az olamaz.  

VV.2.6. Plan üzerinde gösterilen arkatların yapımı zorunlu olup, arkat sistemi içerisinde üst katlarda yapılacak 

kapalı çıkmalar 3.00 metre olacaktır. Ticaret merkezi içerisinde yer alan belediye hizmet alanı, resmi 

kurum, kültürel tesis alanı gibi toplumun kullanımına açık yapılarda da arkat sistemine uyulması ve cephe 

bütünlüğünün sağlanması zorunludur.  

VV.2.7. Bu alanlarda önceden onaylı plana göre ruhsatlandırılarak blok nizam olarak yapılaşmış alanlarda 

kazanılmış haklar saklıdır. 
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VV.2.8. Otopark ihtiyacının öncelikle parsel içerisinden karşılanması esastır. Ancak blok nizam yapılaşma öngörülen 

bölgelerde parsel büyüklüğü ve ebatları gibi gerekçelerle otopark ihtiyacının parsel içerisinde karşılanamaması 

durumunda bu ihtiyaç genel otopark alanlarından karşılanır. 

VV.2.9. Tamamı tabii ya da tesviye edilmiş zeminin altında kalmak şartıyla komşu parsellerle birlikte ortaklaşa yer altı otoparkı 

yapılabilir. Bu gibi hallerde komşu parsel sınırına yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz. 

VV.2.10. Planda ticaret taraması bulunan alanlarda ve zemin katın zorunlu olarak ticaret amaçlı kullanıldığı konut alanlarında 

bina +0.00 kotu belediye yetkili birimlerince tespit edilerek, belediye encümenince onaylanan kırmızı kota göre 

parselin cephe aldığı yoldan verilir.  

VV.2.11. Yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmez. 

VV.2.12. Ticari amaçlı yapılacak tüm bağımsız bölümlerde uygun büyüklükte wc ve lavabo bulunması zorunludur.  

VV.2.13. Burada belirtilmeyen hususlarda “C. GENEL HÜKÜMLER” ve "D.1. MESKÛN VE GELİŞME KONUT 

ALANLARI" başlığı altında belirlenen koşullara uyulur. 

 

VV.3. TURİZM TESİS ALANLARI  

VV.3.1. Bu alanlarda Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlı otel, motel, tatil 

köyü, pansiyon, kamping, hostel, apart otel gibi yapılar yapılabilir. 

VV.3.2. Plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerlidir. 

VV.3.3. Plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde, yapı taban alanı katsayısı oranı (TAKS)  

0.20’yi aşamaz.  

VV.3.4. Yapılacak yapı ve tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur. 

VV.3.5. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre vaziyet planında ayrılması gereken 

yeşil alan, yol otopark gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz.  

VV.3.6. Turizm tesis alanlarında yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. 

VV.3.7. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin tamamlanmasının ardından 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması zorunludur.  

VV.3.8. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere yeni yapı ruhsatı verilecek turistik tesis alanlarında projesinde gösterilmek ve 

tesisle bütünlük göstermek şartlarıyla ticari birimler oluşturulabilir. Bu üniteler kat mülkiyetine konu edilemez. Tesis 

dışına hizmet veren ticari birim oluşturulamaz. 

VV.3.9. Kıyı kapsamına giren alanlar ile kıyı kenar çizgisinden itibaren sahil şeridinin birinci kısmında kalan alanlar emsal 

hesabına dâhil edilmez. Emsal hesabı net imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır.  

VV.3.10. Kazanılmış haklar saklı kalmak üzere turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemi sonucunda 3000 m2’den küçük 

parsel oluşturulamaz. 

VV.3.11. Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik şartı aranmaz. Ancak yapı ebatlarını hava, rüzgâr sirkülâsyonu, 

güneşlenme, estetik, komşu parsellere olan etkisi vb. açılardan denetlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

VV.3.12. Turizm tesis alanlarında plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri geçerlidir. Plan üzerinde yapı yaklaşma 

mesafesi tanımlanmaması halinde yollardan 10 metre, komşu parsellerden 5 metre olarak uygulanacaktır. Arka bahçe 

mesafesi ise bina yüksekliğinin yarısı (H/2) kadar olacaktır.  Bir parsele birden fazla yapı yapılması halinde iki yapı 

arasında en az 10 metre mesafe sağlanmak zorundadır.  

VV.3.13. Planda öngörülen emsale göre oluşan toplam inşaat alanının %20’sini geçmemek üzere çatı arasında bağımsız otel 

odaları oluşturulabilir. Bu odalar emsale dâhil edilmeksizin iskân edilir. 

VV.3.14. Zemin kat yüksekliği 7.50 Metreyi aşmamak şartı ile asma kat veya tesisat katı yapılabilir. Asma kat yapılması halinde 

ayrıca tesisat katı yapılamaz. Asma kat yapılmadan yapılacak olan tesisat katı normal kat yüksekliğini aşamaz ve katlar 

toplamındaki emsal alanının %3’ü dışında kalan alanlar emsale dâhil edilir.     

VV.3.15. Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla üç kat bodrum yapılabilir. Tabi ya da tesviye edilmiş zeminin 

üstünde kısmen ya da tamamen açıkta kalan en fazla bir bodrum kat yapılabilir. Bodrum katlarda yapılacak, tesislerin 

bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak kullanımlar, yatak üniteleri yapılmamak şartıyla emsale dâhil edilmez. 

VV.3.16. Zemin katın altında yer alan birinci ve ikinci bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskâna yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, toplantı salonu, jimnastik 

salonu, mutfak depo, çamaşırhane, personele ait büro, wc vb.) yer alabilir.  

VV.3.17. Zemin katın altındaki birinci ve ikinci bodrum kat alanı; yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak ve bina taban 

alanı büyüklüğüne (iç bahçe, avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %50’si kadar ilave edilmek şartıyla genişletilebilir. 

Birinci ve ikinci bodrum katlarının tamamı iskâna konu edilebilir. 
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VV.3.18. İkinci bodrum katın otopark olarak kullanılması halinde bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin 

altında kalmak, yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek kaydıyla bina 

taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir.  

VV.3.19. Zemin katın altındaki üçüncü bodrum kat alanı; tamamı tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak, yapı 

yaklaşım mesafelerinin dışına taşmamak, üstünde bitkilendirmeyi engellememek ve sadece otopark olarak kullanılmak 

kaydıyla bina taban alanı büyüklüğüne (iç bahçe avlu vb. dâhil) en fazla bu alanın %100’ü kadar ilave edilmek suretiyle 

genişletilebilir. Üçüncü bodrum kat sadece otopark maksatlı kullanılabilir. 

VV.3.20. Turizm Tesislerinde aşağıda belirlenen otopark standartlarına göre vaziyet planı ve mimari projesinde yeterli otopark 

alanı gösterilmeden yapı ruhsatı, bu otoparklar kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

Oteller    :  5 oda için, 

Moteller    :  Oda sayısının %80’i kadar, 

Hosteller    :  5 oda için, 

Tatil Köyleri   :  4 oda için, 

Apart Oteller   :  2 ünite için, 

Pansiyonlar  :  4 oda için, 

Termal Tesisler  :  4 oda için, 

Kampingler   :  1 ünite için, 

Kırsal Turizm Tesisleri :  4 ünite için 

Diğerleri   :  75 m²’ye kadar bir araçlık otopark ayrılır.  

 

VV.4. GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANLARI (GT) 

VV.4.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

VV.4.2. Aynı imar parseli içerisinde günübirlik turizm tesis alanı ve turizm tesis alanı birlikte yer alabilir. Turizm tesis alanı ile 

birlikte planlanmış günübirlik turizm tesisleri, aynı parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı nitelikte 

olabilir.   

VV.4.3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 17.08.1993 tarih, 16523 sayılı (1993/3) genelgesi uyarınca turizm tesislerinin 

tamamlayıcı niteliğindeki günübirlik turizm tesis alanlarında inşaat emsali turizm tesis alanı için öngörülen inşaat 

emsali üzerinden imar parseli bütünü esas alınarak hesaplanır.  Ancak GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam 

inşaat alanı bu alanın 0.20’sini geçemez.  

VV.4.4. Turizm tesisinden bağımsız olarak yapılacak günübirlik kullanımlarda Emsal (E): 0.20, maksimum yapı yüksekliği 

4.50 metre (1kat) olup, asma kat yapılması halinde 5.50 metredir.  

VV.4.5. Bu alanlarda ifraz yapılması halinde 1000 m²’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 

VV.4.6. Günübirlik turizm tesis alanı ile turizm tesis alanları arasında aynı imar parseli içerisinde kalmak şartıyla yapı yaklaşım 

mesafesi şartı aranmaz. Diğer cephelerde plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Planda yapı 

yaklaşma mesafesi tanımlanmamışsa yollardan 10 metre, komşu parsellerden ise 5 metre yaklaşım mesafesi şartı 

sağlanır.  

VV.4.7. En fazla bir bodrum kat yapılabilir.  

VV.4.8. Burada belirtilmeyen hususlarda “D.3. TURİZM TESİS ALANLARI” başlığı altında belirlenen hükümlere uyulur. 

 

VV.5. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI (G) 

VV.5.1. Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 

lokanta, açık spor alanları, spor tesisleri, açık eğlence alanları, lunapark, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları 

ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler yapılabilir. 

VV.5.2. Emsal (E): 0.05, en fazla yapı yüksekliği (Yençok) 4.50 metre (1 kat) , asma kat yapılması halinde 5.50 metre olacaktır. 

Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uyulur. Plan üzerinde yapı yaklaşım mesafesi tanımlanmamış ise 

yollardan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre yapı yaklaşım mesafesi sağlanacaktır.  

VV.5.3. Bağımsız olarak günübirlik tesis alanı vasfında imar parseli oluşturulmadan yapılaşma izni verilmez. 

VV.5.4. En fazla bir kat bodrum yapılabilir. Yapılacak olan bodrum kat bina izdüşümünü geçemez.  

VV.5.5. Yapılacak ayırma (ifraz) işlemleri sonrasında 1000 m2’den küçük parsel oluşturulamaz.  

 

VV.6. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 
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VV.6.1. Bu alanda her türlü oto servis ve tamirhaneleri, mermer atölyeleri, alüminyum, plastik doğrama atölyeleri, soğuk ve 

sıcak demir atölyeleri, ahşap doğrama atölyeleri, mobilya üretim tesisleri, güneş enerjisi sistemleri imalatı, hırdavat, 

yedek parça satış üniteleri vb. Küçük sanayi tesisleri ile bu tesislere ait teşhir yerleri yapılabilir. 

VV.6.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirler alınmadan işyeri açma ruhsatı verilemez. 

VV.6.3. Oluşacak katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili mevzuata göre izole edilmesi ve uzaklaştırılmasına yönelik tedbirler ilgili idare 

tarafından alınmak zorundadır. 

VV.6.4. ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için ÇED olumlu belgesi veya çevresel etkileri önemsizdir belgesi 

alınmadan yeni yapı ruhsatı verilmez. 

VV.6.5. Yapılaşmaya ilişkin; binalara kot verilmesi, asma kat yapımı, bodrum kat yapımı, çatı, açık ve kapalı çıkma yapımı vb. 

hususlarla, plan üzerinde tanımlanmadıysa küçük sanayi sitesi fonksiyonu ile uyumlu olmak şartıyla yapı yaklaşım 

mesafesi, TAKS, KAKS, Emsal, Maksimum Yapı yüksekliği, kat adedi vb. hususları belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

VV.7. AKARYAKIT, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)  

İSTASYONLARI 

VV.7.1. Bu alanlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları 2918 sayılı trafik kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan 

karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere ait yönetmelik ve sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan motorlu 

taşıtlar için ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik ve doğal 

gaz piyasası lisans yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla açılabilir. 

VV.7.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve TSE tarafından çıkarılan konuyla ilgili 

tebliğ ve standartlara uyulması zorunludur.  

VV.7.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt, LPG, LNG ve CNG istasyonları ile 

bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu 

alanlarda plan üzerindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. Planda yapılaşma koşulları belirlenmemişse en fazla yapı 

Emsali (E): 0.40, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 m² olacaktır.  

VV.7.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergâhlarda yer alan akaryakıt, LPG, LNG ve CNG 

istasyonlarında planda tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, planda belirtilmemişse yapılanma koşulları: en fazla 

yapı emsali (E): 0.20, en fazla yapı yüksekliği 6.50 metre, yapı yapılabilecek minimum parsel büyüklüğü ise 2.000 m² 

olacaktır. 

VV.7.5. Onaylı imar planları ile belirlenmiş olan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki ve ruhsatlı olarak yapılaşmış akaryakıt ve 

LPG istasyonlarındaki kazanılmış haklar saklıdır.  

VV.7.6. Akaryakıt istasyonu olarak planlı parsellerde ilave olarak LPG, LNG, CNG vb. petrol ürünlerinin satışının 

yapılabilmesi için plan hiyerarşisine uygun olarak imar planı tadilatı yapılması zorunludur.  

VV.7.7. Mevcut tesislerin yıkılıp, yenilenmesi halinde yukarıdaki plan hükümleri geçerlidir. 

 

VV.8. BELEDİYE HİZMET VE RESMİ KURUM ALANLARI 

VV.8.1. Bu alanlarda Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin “a” ve “h” bentlerinde belirlenen yapılar 

yapılabilir. 

VV.8.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

VV.8.3. Yapılaşmalar plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

VV.8.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

VV.9.  SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 

VV.9.1. Bu alanlarda aile sağlığı merkezi, basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, doğum ve çocuk bakım evleri, 

devlet, eğitim, ihtisas, araştırma hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kampüsleri gibi tesisler 

yapılabilir.  

VV.9.2. Yapılaşma plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

VV.9.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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VV.9.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

VV.10. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 

VV.10.1. Sosyal tesis alanı olarak planlanan bölgelerde huzur evi, rehabilitasyon merkezi, öğrenci yurtları gibi tesisler plan 

üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan 

üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından belirlenecektir. 

VV.10.2. Kültürel tesis alanı olarak planlanan bölgelerde sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve 

izlenmesine imkân sağlayacak tesisler plan üzerindeki yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak 

yapılabilir. Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye 

tarafından belirlenecektir. 

VV.10.3. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

VV.10.4. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

 

VV.11. EĞİTİM TESİS ALANLARI 

 

VV.11.1. İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

VV.11.1.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ilkokul, ortaokul ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

VV.11.1.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

VV.11.1.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

VV.11.1.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

VV.11.2. ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANLARI 

VV.11.2.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere her türlü lise ve bu tesislere ait hizmet binaları yapılabilir.  

VV.11.2.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel 

büyüklüğünün belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin 

standartlar ve asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi 

düzenlemelerinde belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

VV.11.2.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

VV.11.2.4. Bodrum kat yapımı, çatı katı yapımı, kat yüksekliği, binalara kot verilmesi, yapı cephe ve derinlikleri vb. diğer 

hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 

 

VV.12. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERLERİ) 

VV.12.1. Bu alanlarda kamu mülkiyetinde olmak üzere ibadet yerleri ve bu tesislere ait müştemilat binaları yapılabilir. 

VV.12.2. Onaylı imar planı ile kazanılmış haklar saklı olup, yeni yapılacak düzenlemelerde en küçük parsel büyüklüğünün 

belirlenmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin eki sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve 

asgari alan büyüklükleri tablosuna ya da ilgili bakanlıkların yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ gibi düzenlemelerinde 

belirlenen asgari alan büyüklüklerine uyulacaktır.  

VV.12.3. Yapılaşma plan üzerinde öngörülen yapı yaklaşım mesafeleri ve yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Yapılaşma koşulları plan üzerinde tanımlı değilse yapılacak olan yatırımın ihtiyacına göre belediye tarafından 

belirlenecektir. 

VV.12.4. Bodrum, çatı, kat yüksekliği, kot verilmesi vb. diğer hususlarda yapılaşma koşullarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 
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VV.13. PAZAR ALANLARI 

VV.13.1. Bu alanlar gıda, sebze, meyve türü ürünlerin tüketiciye satıldığı alanlardır.  

VV.13.2. Pazar alanlarında belediye tarafından sosyal ihtiyaçları gidermeye dönük bir (1) katı (5.50 metre) geçmeyen büfe, 

lokanta, wc, zabıta bürosu gibi kapalı alanlar oluşturulabilir. Toplam kapalı alan büyüklüğü, pazar alanı büyüklüğünün 

% 5’ini aşamaz.  

VV.13.3. Pazar alanının üst kısmı yanları açık olmak kaydıyla, 7 metreyi geçmeyecek şekilde gölgelik amaçlı kapatılabilir.  

VV.13.4. Pazar kurulmayan günlerde otopark alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca imar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan 

taşınmazların altı tamamı toprak altında olmak kaydıyla kapalı otopark,  sosyal ve kültürel tesis amaçlı kullanılabilir. 

 

 

VV.14. PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ  

VV.14.1. Toplumun yararlanması için ayrılan park, oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme alanları toplamıdır. 

VV.14.2. Park alanı olarak tanımlı alanlarda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin 

altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları 

sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi helâ, 1 katı, h:4.50 metreyi ve taban alanı kat 

sayısı toplamda 0.03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergola, 

kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler yapılabilir.  

VV.14.3. Çocuk bahçesi olarak tanımlı alanlarda çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılabilir. Bitki 

örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri ile büfe, havuz, pergola ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. 

 

VV.15.  SPOR VE OYUN ALANLARI 

VV.15.1. Halkın spor ve oyun ihtiyacının karşılanması, sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için kent, bölge veya semt ölçeğinde 

ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları, açık veya kapalı 

otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin 

ticari üniteler yer alabilir. 

VV.15.2. Seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik olarak yapılacak yapıların emsali (E): 0.05’i, kat adedi ikiyi, asma katlı 

yapılarda 9.30 metreyi, asma katsız yapılarda 8.30 metreyi geçemez. 

 

VV.16. TRAFO MERKEZLERİ 

VV.16.1. Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya dönük trafo tesisleri TEDAŞ görüşü doğrultusunda yapılabilir.  

VV.16.2. Trafo parsellerinde minimum parsel ve yapı yaklaşım mesafe şartı aranmaz. Ancak yapı yaklaşma mesafesi hususunda 

mevcut teşekküle uyulur.  

VV.16.3. İhtiyaç olması halinde park alanları içerisinde 40 m²’yi aşmayan trafo alanları ayrılabilir. 

 

VV.17. ORMAN VE 2/B ALANLARI 

VV.17.1. “Orman alanı” olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyetine haiz amme müesseselerine ait ormanlar, 

özel ormanlar veya muhafaza ormanları olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. 

VV.17.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas alınacak olup ilgili kurum 

görüşünün alınması şarttır. 

VV.17.3. Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan 

alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek 

kalmaksızın, tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir. 

VV.17.4. Orman veya 2/B alanı olarak gösterimi yapılmakla beraber Orman/2B arazi kullanımı dışında kaldığı ilgili 

idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın onayı öncesi onaylı imar planı koşulları geçerlidir. 

VV.17.5. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı 

bulunmayan alanlarda yapılanma koşulları ve ifraz işlemlerinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” başlığı altında 

yer alan hükümler geçerlidir. Müştemilatlar emsale dâhildir. 

VV.17.6. Orman alanları içerisindeki plan ile öngörülen yollarda Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yol genişletme 

ve yeni yol açma çalışması yapılamaz.  

VV.17.7. Plan sınırları içerisinde, Orman Kanunu’nun 2. maddesinin (b) bendi kapsamı dışına çıkarılıp hazineye devredilerek 

özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olan alanlar varsa, bu taşınmazlar mahkeme kararları sonucu doğacak haklar saklı 

kalmak kaydıyla, satış amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.  
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VV.17.8. Kentsel alan olarak imar planına konu edilerek özel mülkiyete satışı gerçekleştirilmiş olan 2/B vasıflı parsellerde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kurumlarından uygun görüş alınmak 

kaydıyla satış amacı doğrultusunda yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılabilir. 

VV.17.9. Planda orman alanı olarak gösterimi yapılmakla birlikte, Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendi kapsamında 

kalan parseller var ise, bu parsellerden özel mülkiyete satışı gerçekleşmiş olanlara yönelik imar planı talepleri; Antalya 

Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında belediyesince 

değerlendirilecektir.  

 

VV.18. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

VV.18.1. Arazi topografyası, yapısı vb. nedenlerle doğal karakteri ile korunması öngörülen alanlar ile meskun alan içerisinde yer 

alan mezarlık vasıflı alanlar ağaçlandırılacak alan olarak tanımlıdır.  

VV.18.2. Plan üzerinde ağaçlandırılacak olarak tanımlı alanlar mezarlık vasfındaki ya da yapılaşmaya müsait olmayan alanlar 

olup, bu alanlar mevcut doğal karakteri ile korunacaktır. 

VV.18.3. Mezarlık vasıflı ağaçlandırılacak alanlarda mezarlık yerlerinin inşaası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

 

VV.19. TOPTANCI HAL ALANLARI  

VV.19.1. Bu alanlarda yaş sebze ve meyve ticareti amaçlı toptancı halleri belediyeler tarafından kurulur ve işletilir. 

VV.19.2. Yaş sebze ve meyve ticareti amaçlı toptancı hallerine ilişkin çıkarılmış, kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler 

geçerlidir. 

VV.19.3. Plan üzerinde tanımlı yapılaşma koşulları geçerli olup, yapı nizamı bitişik nizamdır. Blok boylarını belirlemeye 

belediye yetkilidir.  

 

VV.20. ASKERİ ALANLAR 

VV.20.1. Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığının savunma, harekât, hudut ve sahil güvenliğine yönelik yapıları, kışla, ordugâh, 

karargâh, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, sosyal, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı 

ihtiyaçlara yönelik tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık, lojman, orduevi gibi 

diğer sosyal tesislerin yer aldığı alanlardır. 

VV.20.2. Bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerli olup, yapılaşma plan üzerinde belirlenen koşullar dahilinde 

gerçekleştirilir.  

 

VV.21. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

VV.21.1. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama 

yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır. 

VV.21.2. Tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı ev dışında yapı yapılamaz. Toprak 

koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve 

muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel 

üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet 

ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün 

özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

VV.21.3. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; Dikili Tarım Arazilerinde Emsal (E):0.10’u, Özel Ürün 

Arazilerinde Emsal (E): 0.10’u, Mutlak Tarım arazilerinde Emsal (E):0.20’yi, Marjinal Tarım arazilerinde 

E: 0.30’u geçmemek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulmak kaydı ile ilgili idaresince, bu 

planda değişikliğe gerek olmaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlem tesis edilir. Yapılan 

işlemlere ilişkin veriler sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

gönderilir. Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı 

kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel 

kişiliklerin yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş 

50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi 

kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsalleri %50 oranında arttırılabilir. 
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VV.21.4. Tarım arazileri sınıflaması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yapılacak/yaptırılacaktır. Tarım arazilerinde, 

belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar, aşağıda belirlenen koşullara 

göre gerçekleştirilecektir. 

VV.21.5. 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu kapsamındaki tarım arazilerinde yapılacak olan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

VV.21.5.1. Mutlak tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için emsal (E):0.20’dir. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale 

dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil edilmez. 

VV.21.5.2. Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği 

yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

VV.21.5.3. Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği 

yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m²’yi geçemez. 

VV.21.5.4. Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.05’dir. Çiftçinin barınabileceği 

yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 75m²yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

VV.21.5.5. Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E):0.30’dur. Çiftçinin barınabileceği 

yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Sera yapıları emsale dâhil değildir. 

VV.21.5.6. Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz. 

VV.21.5.7. Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak 

kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar Yönetmeliği”nin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur. 
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Demirtaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 
*Bu plan ile Demirtaş  (Antalya) 3  Derece Doğal Sit Alanı Sınırları içerisindeki mevcut doğal 
yapının 3194 sayılı İmar Kanunu,   2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını   Koruma  Kanunu   
ile bu kanunlara   dayalı yönetmelikler, yüksek kurul   ilke kararları   ve "Antalya Kültür   Ve 
Tabiat Varlıklarını   Koruma Bölge Kurulu"   kararları   doğrultusunda    korunması,   
düzenlenmesi   ve çevre ile uyumlu olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır 
*bu plan hükümleri Demirtaş 3. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde geçerli olup,  sıt alanı 
sınırları dışında kalan alanlarda Demirtaş(Antalya) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri 
geçerlidir 
 
1.Genel Hükümler 
 
* Bu plan kapsamında, 
Afet Bölgelerinde Yapılan Yapılar Hakkında Yönetmelik (Ve Değişikliği) 
Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik 
Gayrısıhhı müesseseler yönetmeliği 
Otopark yönetmeliği 
Su kirliliği kontrolü yönetmeliği 
Sığınak yönetmeliği hükümleri geçerlidir 
* 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan "Koruma 
Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,   Gösterimi,   Uygulaması,   
Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik"   hükümleri geçerlidir 
* Enerji nakil hattı altında kalan alanlarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir 
* 3630 sayılı kanunla değişik 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine 
uyulacaktır. Kıyı kanunu ile ilgili 17.08.2001 tarihinde yayımlanan genelge geçerlidir. 
* Bu planda yapı yaklaşma sınırı gösterilmeyen alanlarda 3194 sayılı imar kanunu uyarınca 
çıkarılan planlı alanlar tıp imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
*Plan üzerinde yazılı olan yol genişlikleri ve yapı yaklaşım mesafeleri uygulamada esastır. Yol 
genişlikleri yazılmamış ise plan üzerinden olcü alınabilir 
* Planlama alanı içerisinde uygulama ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş,   tarihi değeri 
olan yapılar ve kalıntılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma durdurularak,    koruma 
kuruluna bilgi verilmesi zorunludur 
* Planlama alanında mülkiyeti maliye hazinesi ve Demirtaş koy tüzel kişiliğine ait olan  mezarlık   
vasfındaki   1 ve 68 numaralı   kadastral   parsellerde plan kararlarına   uygun   olarak cins 
değişikliği    yapılmadan   imar uygulaması yapılamaz 
* Plan onama sınırları içerisinde imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 18 maddesine 
gore yapılacaktır 18 madde düzenleme sınırlarını belirlemeye belediye yetkilidir parselasyon 
planları hazırlanırken hisse dağılımından kaynaklı teknik gerekçelerle,    sosyal donatı 
alanlarının yerlerinde park, belediye hizmet alanı, sağlık tesis alanı vb) alan büyüklükleri ve 
kullanım amacını korumak şartıyla, 5 metreye kadar olan yer değişikliklerini, yollarda ise yolun 
güzergâhı ve genişliği değiştirilmemek şartıyla,   3 metreye kadar olan kaydırmaları,    plan 
tadilatı yapmaksızın, plan müellifinin görüşü alınmak şartıyla düzenlemeye belediye yetkilidir. 
* Karayolu kapsamındaki yollardaki servis yolları,   kaldırım,   refüj ve kavşaklar öneri niteliğinde 
olup, karayolları projesine gore uygulama yapılır. 
* Yapılaşma geleneksel alanya evleri tarzında gerçekleşecek olup, yapılacak olan turistik 
tesisler,   günübirlik yapılar,   kamu yapıları vb geleneksel yapılaşma tarzını yansıtmak 
zorundadır yapı malzemesi taş, ahşap veya taş+ahşaptır yapılarda açık ve a/e ya kapalı çıkma 
ile gömme balkonlar geleneksel ölçülere uygun olarak yapılabilir. 
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* Planlama alanında gölgelik,   çardak,   kır kahvesi,  kameriye,   gibi müştemilatlar taş ve ahşap 
malzeme kullanılarak yapılacaktır. 
* Açılacak yaya yollarında kaplama malzemesi olarak doğal taş kullanılacaktır. Yaya yolları 
doğal kimliğine uygun,   kent mobilyaları ile zenginleştirilerek projelendirilecektir 
* Yapılara kot binanın oturacağı tabı zemin ortalamasından verilir ancak sedre çayı taşkın 
alanından dolayı subasman kotunu   +1 50 metreye kadar yükseltmeye belediye yetkilidir. 
* Kot farkından ve eğimden dolayı birden fazla bodrum kat kazanılamaz bodrum katlar   ıskana 
konu edilemez   araç giriş ve çıkışı  için  gerekli şartları sağladığı   taktirde   kapalı otopark   
olarak kullanılabilir. 
* Yöresel Alanya evleri tipolojisine uygun çatı yapımı zorunludur anten, güneş enerjisi donanımı 
vb görüntü kirliliğine yol açan malzemeler çatının cepheye bakan yüzeyine yapılamaz çatı 
kaplaması olarak kiremit kullanımı zorunludur. 
* Plan kapsamındaki mimarı projelerde 04.04.1991 gün ve TS 9111 sayılı TSE teknik kurulu   
kararı   ile belirlenen   özürlü   insanların    ikamet edeceği binaların düzenlenmesi    kuralına   
ilişkin   iç mekan mimarı   standartları    göz önüne alınmak suretiyle   bedensel   özürlü   
insanların    yeni yapılacak   turizm   yapıları,   resmi kurum ve kuruluşlara   ait yapılar   gibi 
umumi   binaları   kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin     getirilmesi    mecburidir.  
Ayrıca idare tarafından yapılacak yol, kaldırım,   park gibi sosyal ve teknik donatı alanlarında da 
özürlü insanların kullanımına dönük düzenleme yapılması zorunludur. 
* Parsel sınırlarına duvar, tel orgu yapılamaz ancak istendiği takdirde geleneksel ahşap çıt 
çekilebilir. 
*Demirtaş (Antalya)  imar planı yapımına esas jeolojik etud raporu geçerlidir 
* Plan esas jeolojik etüt haritasında kireçtaşı formasyonu sınırları içerisinde kalan alanlarda 
karstik boşluklara rastlanması halinde zemin çimento enjeksiyonu yardımıyla iyileştirilmeden 
yapı ruhsatı verilmez. 
* Jeolojik etüt haritasında kumul olarak gösterilen alanlarda yapılaşma halinde temel, kumul 
altındaki şiştik ana kayaya oturtulmadır. 
* Yapı yüksekliği 2 katı aşan alanlarda sondajlı zemin etüdü yapılarak zemin emniyet gerilmesi 
saptanmadan ruhsat verilmez, temel tipi zemin emniyet gerilmesine gore seçilerek gerekli 
mühendislik tedbirleri alınır. 
* Planlama alanında zemin etüdü yapılmadan parsel ölçeğinde uygulama yapılamaz. 
* İstinat duvarının zorunlu olduğu durumlarda taş duvar örülecek (maksimum yükseklik 1 50 m) 
ve duvar bitiş hizası doğal zemin kotunun üzerine çıkmayacaktır eğimi fazla olan arazilerde 1 50 
metrelik duvar yüksekliği tabii zeminin altında kalması halinde ustu bitkilendirilip şev ile 
tamamlanacaktır. 
* Plan üzerinde DSİ görüşü doğrultusunda gösterilen yeraltı suyu seviyesinin yüzeye yakın 
olduğu bölgeler ile dere taşkın sahaları içerisine giren bölgelerde özel tedbirler alınmadan yapı 
ruhsatı verilemez. 
* Yaycı Koyağı Deresi’nin planlama alanından Sedre Çayı’na bağlandığı güzergâhta kadastrosu 
yetersiz olup, planda yüksek gerilim hattının altında önerilen yeşil alan içerisinden Sedre Çayı'na 
bağlantısı sağlanmadan ve bu hususta DSİ’den olumlu görüş alınmadan dere taşkın alanı 
içerisinde inşaat uygulamasına geçilemez. 
* Sedre Çayı kenarında belediye ve DSİ tarafından taşkınları önlemeye dönük çalışma yapımı 
zorunlu olup, kullanılacak malzemeler doğal yapıyla uyumlu olacaktır taşkın önlemi alındıktan 
sonra plan kararı ile çay kenarında öngörülen yeşil alan düzenlemeleri, belediye tarafından 
Antalya Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da onay ve görüşü doğrultusunda 
hazırlanacak peyzaj projesi ile en geç 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmek zorundadır. Peyzaj 
projeleri hazırlanırken planlama alanı içerisindeki flora ve faunaya uygun çözümler önerilmek 
zorundadır. 
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* Planlama alanındaki parsellerin içerisinde ağaç toplulukları var ise yapılaşma aşamasında 
korunacaktır. 
*Yapı  adaları içerisinde kalan doğal su yolları, duvar, çıt ve bina gibi yapılarla kesilemez. Bu tıp 
yapı adalarında doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene 
edilmeden ıskan verilemez. 
* Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kumsal Caretta Caretta kaplumbağaları yumurtlama 
sahası olup,   bu alanda çevre ve orman bakanlığınca yayımlanan 2009/10 sayılı Deniz 
Kaplumbağalarının Korunması Korunması konulu genelge ve eklerinde yer alan "Deniz 
Kaplumbağaları Yuvalama Alanları Koruma- Kullanma Koşulları”na uyulması zorunludur. 
* Kıyı bandı içerisinde kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 13 maddesinin     "c" 
bendinde belirtilen sabit olmayan duş,   gölgelik,    soyunma kabını, aralarında en az 150 metre 
mesafe olmak şartıyla 6 m²'yı geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını 
gerektirmeyen seyyar tuvalet yapılabilir. 
* Plan üzerinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki gösterimler büfe, duş, kabın gibi kıyıda 
yapılabilecek kıyı kanununda tanımlı yapıları simgelemekte olup, sembolik olarak gösterilmiştir. 
Bu tur yapılar kaplumbağa yuvalama alanları 1. Koruma Bölgesi olarak Çevre Bakanlığının 
2009/10 sayılı genelgesi ile belirlenen kıyı çizgisinden itibaren kara yönünde 65 metrelik alanın 
dışında olmak ve kıyı kanununa aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından yaptırılabilir. (çevre 
ve orman bakanlığı,   Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire 
Başkanlığı 31.08.2010 tarih,   b18 0 dmp 0 01 04/463/2508/7395 sayılı yazı) 
* Planda gösterilen kıyı yapılarına ilişkin semboller yapıların yaklaşık konumlarını göstermekte 
olup,   kaplumbağa 1. Koruma bölgesi dışında kalmak kaydıyla kıyıda yapılacak yapıların kesin 
konumları belediyesince belirlenir. 
* Kumsala kirletici nitelikte çöp, plastik madde vb atıklar atılamaz Caretta Caretta 
kaplumbağalarının yumurtlama döneminde kumsala evcil hayvan girişine izin verilemez. 
Belediye bu hususlarda gerekli önlemleri almak zorundadır. 
* Kumsalda ağır ekipmanlarla yapılacak kum temizleme çalışmaları kaplumbağa yuvalarına ve 
yumurtalara zarar verebileceği için, kum temizleme işlemi ağır olmayan ekipmanlarla ve 
yüzeysel olarak yapılabilir. Kumun ziyaretçiler tarafından kazılmasına izin verilmez. Bu hususlar 
belediye tarafından denetlenir. 
* Yapay ışık kaynakları yuvalama ve yavruların denize ulaşımını olumsuz etkilediği için turizm 
tesis ve diğer tesislerin ışık kullanımlarının belediye tarafından denetlenmesi zorunludur. 
Tesislerin dış, güvenlik, peyzaj gibi ışıklandırmalarından ihtiyaçtan fazlasının kullanımına izin 
verilmez. Zorunlu ışıkların ise kumsaldan görünmesini engelleyici nitelikte düzenlemeler 
yapılmak zorundadır. Bu düzenlemeler yapılmadan kumsaldan görünen her tür yapıya yapı 
kullanım izni verilemez. 
* Karayolundan geçen araç ışıklarının etkisini azaltmak için bu ışıkların kumsaldan görünmesini 
engellemek maksadıyla belediye tarafından peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. 
* Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama döneminde tampon bölgede (kıyı kenar 
çizgisinden itibaren kara yönündeki 100 metrelik alan) ve etki alanı içerisinde (kıy çizgisinden 
itibaren kara yönünde 1000 metrelik alan) kamu ya da özel sektör tarafından yapılacak her türlü 
yapılaşma gün ışığında yapılacak olup, dış ışıkların yapımına standart getirilmek zorundadır. 
* Planlama alanına düzenlenecek tur organizasyonları ekolojik dengenin zarar görmeyeceği 
sıklıkta ve büyüklükte olacaktır. 
* Kıyının doğal dokusunu bozan hafriyat (taş kırma, kum alma, patlayıcı madde kullanma vb.) 
çalışmaları yapılamaz. 
* Bölgenin özgün bitkisel oluşumuna zarar verebilecek yabancı bitkilendirmeden kaçınılacaktır. 
* Karayolu geçişi nedeni ile oluşan istinat duvarları ve şevler doğal yerli bitki türleriyle 
bitkilendirilerek, doğaya zararı en aza indirgenecektir. 
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* Sit alanında yeni yol açılması durumunda oluşacak şevlerin eğimleri doğal yapıyla 
bütünleşecek şekilde yumuşatılarak yerel bitkilerle bitkilendirilmeli ve stabilite sağlanmalıdır. 
* Burada belirtilmeyen hususlarda Çevre Ve Orman Bakanlığınca onanlı Antalya Burdur 
Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı'nca 
onanlı 1/25.000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, 1/5000 Ölçekli Demirtaş 3. Derece Doğal Sit Alanı 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir. 
 
Fonksiyon Alanları 
 
* Günübirlik tesis ve turizm tesis alanlarında genel hükümler başlığı altında belirlenen yapı 
malzemelerini kullanmak şartıyla geleneksel ticaret üniteleri yer alabilir   (cam boyama,  porselen 
ve seramik sanatı, nakış, kumaş boyama, geleneksel müzik aletleri, bakırcılık, her tur doğal taş 
işleme, hat, ebru, tezhip, minyatür, hediyelik eşya, halı- kılım dokuma ve satış,   el örgüsü, hasır 
sepet ve kutu,   nargile-pipo imalatı vb gibi kirletici olmayan geleneksel el sanatları yapım ve 
satış üniteleri, sergileme ve eğitim birimleri, yeme-içme faaliyetlerine donuk çayevi, geleneksel 
ve yöresel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya, nargile salonları, geleneksel dinlenme 
amaçlı hizmet birimleri, geleneksel kültürel tesisler, geleneksel müzik çeşitleri eğitimi- dinletisi 
yapılacak kültürel birimler, bölgenin karakterine uygun geleneksel kültür öğelerinin korunması, 
yaşatılması,   eğitimi, araştırılması gibi konularda çalışmalar yapacak dernek, vakıf, sivil toplum 
örgütleri yer alabilir 
 
Turizm Tesis Alanları 
 
* Sit alanı sınırları içerisinde genel hükümler başlığı altında tanımlı malzemeler kullanılmak 
şartıyla, otel motel, tatil koyu ve ticaret üniteleri gibi yapılar birlikte ya da münferit olarak 
yapılabilir. 
* Turizm tesis alanlarında emsal 0 30,   maksimum kat yüksekliği 6.50 metre (2 kat) olacaktır. 
*Turizm tesis alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinden sonra 1000 m2’den küçük parsel 
oluşturulamaz. 
*Sıt alanı sınırları içerisinde DSİ görüşü alınmaksızın bodrum kat yapımına izin verilmez. 
Yapılacak olan bodrumlar iskana donuk olarak kullanılamaz. Her durumda birden fazla bodrum 
kat yapılamaz. 
* Turizm tesis alanlarında yapılacak yapılarda maksimum yapı cephe ve derinliği 20x25 metre 
ebatlarını aşamaz. 
* Turizm tesis alanlarına ilişkin diğer hususlarda Demirtaş uygulama imar planı plan hükümleri 
geçerlidir. 
 
Günübirlik Tesis Alanları (G) 
 
* Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan 
duş, gölgelik, soyunma kabını,   wc,   büfe,   lokanta,   pastane,   çayhane ve benzeri tesisler 
yapılabilir 
*Sit alanı içerisinde yer alan günübirlik tesis alanlarında yapılacak yapıların maksimum cephe 
ve derinlikleri 20x20 metreyi aşamaz. İki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak 
zorundadır bu alanlarda yan bahçe çekme mesafesi 5 m’dir E=0.05 yapı yüksekliği en fazla 4.50 
m olacaktır (1 kat) 
 
Günübirlik Turizm Tesis Alanları (GT) 
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* Bu alanlarda konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan 
duş,  gölgelik,    soyunma kabını,   wc,  büfe lokanta, pastane,    çayhane ve benzeri tesisler 
yapılabilir. 
* Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri,     parsel içinde yapılacak turistik 
tesislerin tamamlayıcısı olabilir bu durumda günübirlik turizm tesis alanı ile turizm tesis alanı 
arasında yapı yaklaşım mesafesi aranmaz. 
* İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır,    ancak gt ile işaretli alanda yapılacak 
tesislerin toplam inşaat alanı bu alanın 0 20 sini geçemez (Emsal=   0 20) kat adedi 1 kat olup,   
maksimum yapı yüksekliği    4 50 metreyi, asma kat yapılması    halinde    5 50 metreyi    aşamaz  
(kıyı kanununun uygulanmasın metre a dair yönetmelik madde 17) 
* Bu alanda minimum ifraz 1000 m2'dir. 
 
Konut Alanları 
 
* Bu alanlarda isteğe bağlı olarak konut ya da ticaret kullanımı yapılabilir 
* Yapı emsali (E) 0 30'u,   maksimum yapı yüksekliği 6.50 metreyi   (2 katı aşamaz 
* Yapılacak ifraz işlemi sonrası 500 m2’den küçük parsel oluşturulamaz 
* Yapılacak yapılarda maksimum yapı cephe ve derinlikleri 20x25 metreyi geçemez. 
* Burada belirtilmeyen hususlarda Demirtaş Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri geçerlidir. 
 
Belediye Hizmet Alanları 
 
* Bu alanlarda belediye hizmet binaları,   Ptt, İtfaiye gibi yatırım ve hizmet yapmaya donuk kamu 
kurum ve kuruluşları yapılabilir park ve yeşil alanlar 
* Bu alanlarda çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı gibi düzenlemeler yapılabilir. 
* Park alanları içerisinde amacına uygun olarak çay bahçesi, seyir alanı, yürüyüş ve bisiklet 
yolları, wc, büfe gibi üniteler yapılabilir. 
* Park alanları içerisine yapılacak üniteler 6 m2'den büyük, 3.50 metreden yüksek olamaz   park 
alanı içerisindeki kapalı alanların toplamı toplam park alanının %2'sini aşamaz. 
* Park alanlarında peyzaj projesi hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 
 
Trafo Merkezleri 
 
* Bu alanlarda elektrik enerjisini dağıtmaya donuk trafo yapılabilir trafo parsellerinde minimum 
ifraz ve yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz ihtiyaç halinde park alanları içerisinde 100 m2'yi 
aşmayan trafo alanları yapılabilir. 
* Yapılacak olan Trafo yapıları doğal dokuyu bozucu, görüntü kirliliği yaratıcı nitelikte olamaz. 
 
Ağaçlandırılacak Alanlar 
 
* Bu alanlar mezarlık vasfındaki alanlar olup, sağlık bakanlığının olumlu görüşü alınmaksızın ve 
cins değişikliği yapılmadan imar uygulamasına konu edilemez. 
* Plan onama sınırı içerisinde yer alan tapuda mezarlık vasfında olup, fiiliyatta başka maksatla 
kullanılan alanlarda   (akaryakıt istasyonu, toptancı halı vb) getirilen plan kararları tapuda cins 
değişikliği yapılması durumunda geçerli olup, cins değişikliği yapılıncaya kadar bu alanlar 
ağaçlandırılacak alanlar statüsünde değerlendirilecektir. 
 
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar 
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*Bu alanlarda 15 12 2005 tarih ve 26024 sayılı resmi gazetede yayınlanan Toprak Koruma Ve 
Arazı Kullanım Kanunu Uygulama yönetmeliğine uyulacaktır  
*Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden 
çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.  
*Tarım dışı kullanım taleplerinin,    öncelikle niteliği en düşük tarım alanlarında değerlendirilmesi 
esastır tarım alanlarındaki yapılaşma taleplerinde tarım arazileri sınıflamasına göre Toprak 
Koruma Kurulu’nun görüşlerinin alınması zorunludur. 
*Tarımsal amaçlı yapılan yapılar kullanım amacı dışında kullanılamaz ve dönüştürülemez. 
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Yeşilöz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşik alanı(Bir Kısmında) Uygulama İmar Planı Plan Notları: 

 

YEŞİLÖZ KÖYÜ-ALANYA (ANTALYA) 

KÖY YERLEŞİK ALANI (BİR KISMINDA) UYGULAMA İMAR PLANI 

PLAN HÜKÜMLERİ 

GENEL HÜKÜMLER 

• Bu plan ve plan koşullarında yer almayan konularda, konusu ve ilgisine göre; 

• 5761/ 4957/ 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Ve Yönetmelikleri, 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve Yönetmelikleri, 

• 3830/3621 Sayılı Kıyı Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği, 

• 5226/2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri, 

• 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve Yönetmelikleri, 

• 6831/3373 Sayılı Orman Kanunu Ve Yönetmelikleri, 

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 

• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 

• 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri, 

• 5578/5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği, 

• Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, 

• 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri, 

• 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 

• 4373 Sayılı "Taşkın Sulara Ve Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri, 

• 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Ve Gayrisıhhî Müesseseler Yönetmeliği, 

• Sığınak Yönetmeliği 

• 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 

• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

• Otopark Yönetmeliği, 
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Ve ilgili diğer mevzuata uyulacaktır. 

*Planlama alanı içerisinde imar uygulaması ve yapılaşma aşamalarında tescil edilmemiş, 

tarihi değeri olan, kalıntılar ve yapılar bulunması halinde uygulama ve yapılaşma 

durdurularak yerel mülki amirlere, idareye ya da kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna 

bilgi verilmesi zorunludur. 

*Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 31.05.2011 tarihinde onaylanan 

Yeşilöz ve Uğrak köyleri plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirlenen hükümlere 

uyulacaktır. 

*Jeolojik etüt raporunda, ÖA, ÖA-2.1 önlemli alanlar, ÖA-5.1 önlemli alanlar, olarak 

sınırlandırılmış alanlar için raporda tespit edilen hususlara uyulacaktır 

*Mimari proje ve statik hesaplara esas olacak zemin etütleri, yasal düzenlemelere uygun 

olarak hazırlanmadan parsel ölçeğinde uygulama yapılamaz. 

*Plan üzerinde taşkına maruz alanlar olarak tanımlı bölgelerde Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden görüş alınmadan imar uygulaması ve yapı yapılamaz. Bu alanların DSİ 

görüşü doğrultusunda yapılaşmasına izin verilmesi durumunda subasman kotunu +1.50 

metreye kadar yükseltmeye idare yetkilidir. 

*Planlama alanı içerisinde yer alan derelerden Murt Deresi’nin karayolu menfez geçişleri ve 

mevcut yatağı yetersiz olup ıslah kesit ölçülerine göre ıslahı yapılıp, menfezler 

düzenlenmeden taşkın alanları içerisinde yeni yapılaşmaya izin verilmez. Paşa Deresi ve 

Olucaklar Deresi’nin mevcut yatağı ve menfez geçişleri yeterli olup, derelerin her iki sahilinde 

en az 2 metre yüksekliğinde taş tahkimatlı sedde ıslahı yapılması zorunludur. Diğer derelerin 

menfez geçişleri ve yatakları yeterli olup, daraltılamaz, üstü kapatılamaz. 

*Yapım aşamasında kullanılacak tüm yapı malzemelerinin Türk Standartları Enstitüsü’nce 

belirlenen standartlara uygun ve belgeli olması zorunludur. 

*Yapılarda; renk, çatı kaplaması, cephede doluluk-boşluk oranları, bina birim ölçülerinde 

yöresel mimari karakteristiklerine ve topografya ile doğal bitki örtüsüne uyulacaktır. 

*Yapılan yapı ve tesislerin çevresinde ihtiyacı karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun 

pis su kanalları şebekesi (kanalizasyon) varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu şebekeye 

bağlanır. Yoksa lağım mecrası inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait 

yönetmelikte belirtilen nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis 

için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su çukurları kesinlikle, deniz ve 

derelere bağlanamaz. Turizm, kamu, eğitim ve dinlenme tesisleri için atık su arıtma sistemi 

kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su en az % 90 oranında arıtılmadan deşarjı 

yapılamaz. Arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez. 

*Bu plan kapsamındaki alanlara ilişkin hazırlanacak mimari projelerde 04.04.1991 gün ve 

TS:9111 sayılı TSE teknik kurulu kararı ile belirlenen özürlü insanların ikamet edeceği 

binaların düzenlenmesi kurallarına ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak 
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suretiyle, bedensel özürlü insanların yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve 

kuruluşlara ait yapıları ve umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin 

getirilmesi mecburidir.  

*Planlama alanındaki mülkiyet verilerinin sayısal olmaması nedeniyle imar uygulaması 

aşamasında ortaya çıkan 3 metreye kadar olan kaymalarda plan tadilatı yapmaksızın plan 

müellifinin yazılı görüşünü almak şartıyla uygulamayı yapmaya ilgili idare yetkilidir. 

*Karayolu statüsündeki yollardan cephe alan parsellerde yapılacak yapılar için yapı yaklaşım 

mesafesi Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik 

hükümlerine göre belirlenir. Bu tesislerde geçiş yolu izin belgesi alınmadan yapı kullanma 

izin belgesi verilmez. 

*Plan üzerinde karayolu kamulaştırma şeridi içinde kalan, yeşil alan, otopark, servis yolu, 

refüj, kaldırım, kavşak çözümlemesi gibi gösterimler sembolik olup, bu hususta düzenleme 

yapmaya Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilidir.  

*Planda sosyal ve teknik altyapı alanı olarak öngörülen düzenleme ortaklık payına konu 

alanlar kamu kullanımına geçmeden yapı ruhsatı verilemez. 

*Yapı adalarının içerisinde kalan doğal suyolları duvar, çit, bina gibi yapılarla kesilemez. 

Doğal su akışı kontrollü olarak serbest akışına devam edecek şekilde drene edilmeden yapı 

ruhsatı verilemez. 

*Planlama alanında yapılacak yapılarda konut kullanımı için her 80 m2, ticaret ve günübirlik 

kullanımlar için her 50 m2 inşaat alanı için en az bir araçlık otopark alanı ayrılmak zorundadır. 

Turizm maksatlı yapılacak yapılar için turizm tesisleri yönetmeliğinde belirlenen otopark 

standartlarına uyulması zorunludur. Kamu alanlarında yapılacak yapılar için yeterli otopark 

alanı vaziyet planlarında gösterilmek zorundadır. Otopark alanları vaziyet planlarında 

gösterilmeden yapı ruhsatı, kullanılır hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

Her bir otopark için yol ve manevra alanları hariç 15m2’den az alan ayrılamaz. 

*Planlama alanında yapılacak istinad duvarı yüksekliği 2.5 metreyi geçemez. Zorunlu 

hallerde kademelenme yapılabilir. 2 metreden yüksek duvar yapılması halinde hazırlanacak 

duvar projeleri idare tarafından onaylanmak zorundadır. Duvarlar yapılmadan ana yapı 

yapılamaz. 

*Yapılacak olan duvarlarda bölgenin doğal yapısı ile uyumlu taş malzeme kullanılacak ve 

uygun bitki dokusu ile gizlenecektir. 

*Parsel sınırlarında yapılan dolgu ve kazı işlemleri sonucunda kot farkı oluşması durumunda 

bahçe duvarı ya da korkuluk yapımı zorunludur. 

*Zemini taş ve kayalık olan ve teknik olarak sağlam kabul edilen alanlarda doğal dokunun 

bozulmadan yapılaşmanın gerçekleştirilmesi esastır. Peyza düzenlemeleri ve projeleri 

mevcut arazi dokusu korunarak yapılacaktır. 

*İnşaat emsali net imar parseli üzerinden hesaplanır. 
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*Planda enerji nakil hattı koruma kuşağı sınırları içerisinde kalan alanlarda yapı yapımına 

izin verilmez. Plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşma mesafeleri ile yapı yasaklı olarak tanımlı 

alanların çakışması durumunda yapı yasaklı alan sınırı esas alınır. Alanda yapılacak ayırma 

(ifraz) işlemlerinde enerji nakil hattı koruma bandı bulunan parsellerde imar parselleri söz 

konusu koruma kuşağı dikkate alınmak suretiyle oluşturulacaktır.  

*Planlama alanında önceden onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak yapı 

ruhsatı alan parsellerde emsal ve kat adedine ilişkin kazanılmış haklar saklıdır. Diğer 

hususlarda bu plan kararları geçerlidir.  

*Planlama alanında plansız alanlar yönetmeliği kapsamında plansız olarak ruhsatlandırılmış 

yapılar ve yerleşik alan içerisinde köy muhtarının izni ile yapılmış olan yönetmeliğe uygun 

yapılarda emsal ve kat adedine ilişkin için kazanılmış haklar saklıdır. Diğer hususlarda bu 

plan kararları geçerlidir. 

*Kot onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar esas alınarak tabii zemin üzerinden hesaplanır. 

Hâlihazır haritalardaki kotların yetersiz olması halinde idare 1/500 ölçekli plan kote isteyebilir.  

*Kot alma biçimini değiştirmek maksadıyla parsellerde hafriyat ya da dolgu yapılamaz. Doğal 

zemini değiştirilmiş olan parsellerde onaylı hâlihazır harita verileri esas alınır. 

*Binalara kot her bina için ayrı olmak üzere bina köşelerinin oturacağı tabii zemin kotlarının 

aritmetik ortalaması alınarak verilir. Teras evlerde kot yapının her kademesi (katı) için ayrı 

ayrı olmak üzere, her kademenin oturacağı bina köşelerine tekabül eden tabii zemin 

kotlarının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. 

* Karayollarından cephe alan parsellerde kırmızı kot tespiti yapılmadan imar durumu 

verilemez. Karayolu kenarındaki parsellerin karayoluna bakan   cephelerinde bina kotu 

kırmızı kot esas alınarak belirlenir. 

*Alan içerisinde yapılacak yapılarda subasman kotu 0.50 metre olup, zemin suyu yüksek 

olan yerlerde ve taşkın riski bulunan alanlarda subasman kotunu 1.50 metreye kadar 

yükseltmeye idare yetkilidir. 

*Plan ile öngörülen yollar açılıp, çalışır hale getirilmeden arazide fiili olarak kullanılan yolların 

kapatılmasına izin verilmez.  

*Burada bulunmayan hususlarda ilgili kamu kurumlarınca onaylanmış üst ölçekli plan 

hükümleri ile 1/5000 Ölçekli Yeşilöz Köyü Yerleşik alanı (bir kısmı) nazım imar planı 

hükümleri geçerlidir. 

2. FONKSİYON ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

2.1. KONUT ALANLARI 

*Emsal(E): 0.40, maksimum yapı yüksekliği 6.50 metre (2 kat) olacaktır.  

*İfrazen oluşturulacak parsellerin ve bu parsellerde yapılacak yapıların cephe ve derinlikleri 

şu şekilde olacaktır: 
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*Minimum Parsel Boyutları : 20X25 metre 

(Parsel cephe ya da derinliğinden en az bir tanesi 20 ya da 25 metre ebatlarını sağlamak 

zorunda olup, diğer cephe ya da derinlik minimum parsel 

büyüklüğüne göre belirlenecektir.) 

*Minimum Bina Boyutu : 7X7 metre 

*Maksimum Bina Boyutu : 25X25 metre 

*Konut alanlarında teras ev şeklinde yapı yapılabilir. Teras ev yapılması halinde maksimum 

yapı cephesi 25 metre, maksimum yapı derinliği ise 35 metre 

olabilir. 

*Parselin cephe aldığı yol parsel cephesi sayılır. Birden fazla yoldan cephe alan parsellerde 

geniş olan yol parsel cephesidir. Yol genişlikleri eşit ise dar cephe parsel cephesi 

sayılacaktır. 

*Yapılacak ifraz işlemi sonucunda 800 m2’den küçük imar parseli oluşturulamaz. 

*Bir parsele birden fazla yapı yapılabilir. İki yapı arasında en az 8 metre mesafe bulunmak 

zorundadır. 

*Yapı yaklaşım mesafesi 5 metre ve üstündeki yollarda 5 metre, arka bahçe ve komşu parsel 

yaklaşım mesafesi 4 metre olacaktır. 5 metreden küçük yollarda yaklaşım mesafesi 4 

metredir. Parselin imar planı kararları sonucu oluşan toplam inşaat hakkını kullanamadığı 

durumlarda yan bahçe mesafesini 3 metreye, arka bahçe mesafesini ise 3,5 metreye kadar 

düşürmeye idare yetkilidir. 

*7 metreden küçük yollardan cephe alan imar parseli oluşturulamaz. 

*İçinde emsale konu yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak 

yapılır. Yeni yapının yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt 

edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına konu edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni 

yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez. 

*İçinde eski yapı bulunan parsel ifraz edilmek istenmesi durumunda bu yapıların kullandıkları 

toplam taban ve inşaat alanına göre gerekli olan minimum parsel büyüklüğü sağlanmadan 

ifraz izni verilemez. 

*Kapalı çıkmalar 1,5 metreyi geçmemek, parsel sınırına hiçbir yerde 3,5 metreden fazla 

yaklaşmamak ve emsale dâhil edilmek kaydıyla sadece ön ve arka cephelerde cephe 

boyunca yapılabilir. Zemin katta ve yan cephelerde kapalı çıkma yapılamaz 

*Yapıların ikinci katlarının bir cephesinde yapılacak, bulunduğu cephenin 2/3’ünü aşmayan 

ve derinliği 1,5 metreyi geçmeyen cumbalar kapalı çıkma olarak 

değerlendirilmez ve emsal hesabına konu edilmez. 

*Açık çıkmalar emsal hesabına dâhil edilmez.  
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*Tüm katlarda ve cephelerde açık çıkma yapılabilir. Yapılacak olan açık çıkmaların genişliği 

ön ve arka bahçede 2 metreden, yan bahçelerde ise 1.50 metreden fazla olamaz. 

*Açık çıkmalar parsel sınırına yol cephelerinde ve arka bahçede en fazla 3.00 metre, yan 

bahçelerde ise 2 metreden fazla yaklaşamaz. 

*Açık çıkmaların yüzölçümü toplam inşaat alanının % 25’ini geçemez. 

*0.20 metreyi geçmeyen geleneksel malzemelerle yapılan motif çıkmalar ilave olarak 

yapılabilir. 

*Bina zemin kat giriş sahanlığı ve üstüne yapılacak 2.50 metre yüksekliğindeki giriş saçakları 

çıkma sayılmaz. 

* Toprak seviyesinin üstünde birden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılan bodrum kat iskana 

konu edilemez. 

* Kapalı otopark olarak kullanılmak ve doğal zeminin en az 0.50 metre altında kalmak (tamamı 

gömülü olmak) kaydıyla ikinci bodrum kat yapılabilir. 

* Toprak seviyesinin altında yapılacak kapalı otopark maksatlı bodrum kat yapı yaklaşma 

mesafelerini aşmamak şartıyla genişletilebilir.  

* Tamamı toprak seviyesinin altında yapılacak kapalı otopark için trafik güvenliğini 

aksatmayacak şekilde giriş çıkış rampaları vaziyet planında gösterilmeden yapı ruhsatı, çalışır 

hale getirilmeden yapı kullanma izin belgesi verilemez. 

*Tüm yapılarda binaların üstü çatı örtüsü ile kaplanmak zorundadır. Çatı örtüsü yapılmadan yapı 

kullanma izin belgesi verilmez.  

*Çatı eğimi maksimum %33’ü, çatı saçak çıkması 100 cm’yi, parapet seviyesi ise 80 cm’yi 

geçemez. 

*Çatı örtüsü altında bağımsız birim oluşturmamak ve emsale dâhil olmak kaydıyla alt kattaki 

bağımsız bölümlere bağlı piyesler oluşturulabilir.  

*Merdiven evi ve ışıklıklar çatı gabarisini maksimum 0.50 metre aşabilir. Ancak Türk standardı 

863 şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin verilir. 

*Anten, güneş enerjisi donanımı gibi yabancı elemanlar çatının cepheye bakan yüzeyine 

yerleştirilemez. Güneş enerjisi panelleri çatı yüzeyine paralel olarak yerleştirilecektir. Su 

depoların çatı arasına yapımı zorunludur. Çatı yüzeyine su deposu yapılamaz. 

2.1.1. TURİZM TESİSİ YAPILABİLECEK KONUT ALANLARI (T) 

*Plan üzerinde “T” notasyonu bulunan konut adalarında minimum 3000 m2 parsel büyüklüğünü 

sağlamak şartıyla planda değişikliğe kalmaksızın "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” te asli konaklama tesisleri olarak tanımlı otel, motel, tatil köyü, 

pansiyon, kamping, apart otel 

ve hostel yapılabilir.  
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*Plan üzerinde “T” notasyonu bulunan konut adalarında turizm tesisi yapılması halinde; 

-Yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir şekilde başka amaç için kullanılamaz. Tapu 

kütüğüne “toplumun yararlanmasına açık yapı ve turizm tesisi yazılıp tescil işlemi yapılmadan 

yapı ruhsatı verilemez. 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alınmadan yapı ruhsatı verilmez. Tesisin 

tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınması 

zorunludur. 

-Yapı emsali (E): 0.60, maksimum yapı yüksekliği 4 kat (14.50 metre) olacaktır. 

-Yüksekliği 1.80 metreyi geçmeyen tesisat katı kat adedi ve yüksekliğinden sayılmaz. 

-Tatil köyü yapılması halinde Maksimum yapı taban alanı 0.30’u, yapı yüksekliği ise 7.50 metreyi 

(2 kat) aşamaz. 

-Yapılacak olan yapılarda maksimum cephe ve derinlik 30X40 metreyi aşamaz. Aynı parsel 

içerisine yapılacak yapılar arasındaki yüksekliği 5.50 metreyi (bir kat), uzunluğu 20 metreyi 

geçmeyen kapalı bağlantı koridorları emsal hesabına dahil edilmek kaydıyla yapı cephe ve 

derinliğinden sayılmaz.  

-Turizm tesisleri için yapı yaklaşım mesafesi tüm yollardan 10 metre olarak uygulanacaktır. 

Komşu parsel mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi ise 7,5 metre olacaktır. Bir parsele birden 

fazla yapı yapılması halinde iki yapı arasında en az 10 metre mesafe sağlanmak zorundadır. 

-Açık çıkmalar, galeri, havalandırma boşlukları, ışıklılar gibi emsale dâhil olmayan alanlar idare 

tarafından yaratacağı siluet, kütlesel görürünüm vb. açılardan denetlenecek gerek duyulması 

halinde emsal hesabına dâhil edilecektir. 

-Çatı arasında oluşan alanlar son kat ile bağlantılı olmak (bağımsız bölüm oluşturmamak) ve 

emsale dahil edilmek kaydıyla iskan edilebilir. 

-Turizm tesisleri yönetmeliğine göre vaziyet planında ayrılması gereken yeşil alan, yol otopark 

gibi kullanımların kamu eline geçmesi şartı aranmaz. 

-Turizm tesislerinin içerisinde yapılacak toplamda 30 m2 büyüklüğü ve 3.50 metre yüksekliği 

aşmayan, güvenlik, danışma, giriş gibi üniteler emsal ve yapı yaklaşım mesafesi hesabına dâhil 

edilmez. 

-Turizm tesis alanlarında kot farkından dolayı en fazla iki kat bodrum yapılabilir. Yapı yaklaşım 

mesafelerinin içinde kalmak ve bina taban alanı büyüklüğüne (galeri boşlukları dahil) en fazla 

bu alanın 0.50’si kadar ilave edilmek şartıyla bodrum kat yapılabilir. 

-Turizm tesislerinin bodrum katlarında yatak üniteleri dışında, iskana yönelik diğer kullanımlar 

(bar, gece kulübü, diskotek, satış üniteleri, resepsiyon, fuaye, lokanta, hamam, yüzme havuzu, 

toplantı salonu, jimnastik salonu, otopark, işlik, mutfak depo, çamaşırhane, kuru temizleme 

birimi, personele ait büro, soyunma odaları, duş, wc vb.) yer alabilir. Bu alanlar emsale dâhil 

edilmez. 
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-Burada belirtilmeyen hususlarda "1.GENEL HÜKÜMLER" ve "2.1.KONUT ALANLARI" başlığı 

altında belirlenen hükümlere uyulur. 

2.2. KONUT ALTI TİCARET ALANLARI 

* Bu alanlarda kullanım zemin kat ticaret, üst kat konut şeklinde gerçekleşecektir. 

*Bu alanlarda halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari amaçlı yapılar, tarımsal 

amaçlı ticari işletmeler, lokanta, kafeterya gibi eğlence yerleri, teşhir ve ticarete yönelik yapılar, 

bankalar, ofis ve yönetim merkezleri yapılabilir. 

*Yapı emsal (E): 0.40, maksimum yapı yüksekliği 6.50 metre (2 kat) olacaktır. 

*Zemin katlarda asma, çekme kat yapılamaz. 

*Ticari maksatlı yapılacak bağımsız bölümlerde uygun büyüklükte WC ve lavabo bulunması 

zorunludur. 

*Bu alanlarda yanıcı, patlayıcı ve çevre kirliliğine yol açan ticari kullanım türlerine izin verilmez. 

-Burada belirtilmeyen hususlarda "1.GENEL HÜKÜMLER" ve "2.1.KONUT ALANLARI" başlığı 

altında belirlenen hükümlere uyulur. 

2.3. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI (KDKÇA) 

*Bu alanlarda, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre 

sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler 

içermeyen depolar, otoparklar, teşhir ve satış birimleri ve bu faaliyetlere ilişkin teknik altyapının 

yer aldığı yapılar yapılır. 

Parsel genişliği ve derinliği 40 metreden, parsel büyüklüğü 2000 m²’den az olamaz. 

*Emsal (E): 0.50 maksimum yapı yüksekliği 8.50 metreden (1 kat) az olamaz. 

2.4. YÖNETİM MERKEZLERİ (RESMİ KURUM ALANI) 

*Planda resmi kurum alanı olarak belirlenen yerlerde, Köy konağı, muhtarlık ve köye dönük diğer 

hizmet binaları, PTT, polis/ jandarma karakolu, ihtiyaca göre yatırım yapmak isteyen diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait yapılar yapılabilir. *Bu alanlarda yapılaşma plan üzerinde tanımlı yapı 

yaklaşım mesafeleri, emsal ve kat adedine uygun olarak avan proje doğrultusunda yapılabilir. 

2.5. EĞİTİM TESİS ALANLARI (KREŞ, İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM) 

*Bu alanlarda okul öncesi eğitim tesis alanları (Kreş), ilköğretim ve ortaöğretim tesisleri 

yapılabilir.  

*Bu alanlarda yapılaşma plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafeleri, emsal ve kat adedine 

uygun olarak avan proje doğrultusunda yapılabilir. 

2.6. SAĞLIK TESİS ALANLARI 
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*Bu alanlarda hastane, Sağlık Ocağı, Sağlık Evi, sağlık merkezi, doğum ve çocuk bakım evleri 

gibi Sağlık Bakanlığı’na ait hizmet binaları yapılabilir. 

*Bu alanlarda yapılaşma plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafeleri, emsal ve kat adedine 

uygun olarak avan proje doğrultusunda yapılabilir. 

2.7. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI  

*Bu alanlarda sosyal tesis alanı kapsamında kamu kullanımında olmak üzere huzurevi, 

rehabilitasyon merkezi, öğrenci ve yetiştirme yurtları, kimsesiz ve güçsüzler evi gibi yapılar, 

kültürel tesis alanı kapsamında ise kamu kullanımında olmak üzere sinema, tiyatro, sergi salonu, 

konferans salonu gibi sanatsal faaliyetlerin yapılmasına ve izlenmesine imkân sağlayacak 

tesisler ile kütüphane vb. tesisler yapılabilir. 

*Bu alanlarda yapılaşma plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafeleri, emsal ve kat adedine 

uygun olarak avan proje doğrultusunda yapılabilir. 

2.8. DİNİ TESİS ALANLARI (İBADET YERİ)  

*Bu alanlarda ibadet yeri olarak kullanılan kamu kullanımındaki dini yapılar yapılabilir. 

*Bu alanlarda yapılaşma plan üzerinde tanımlı yapı yaklaşım mesafelerine uygun olarak Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda avan proje doğrultusunda yapılabilir. 

2.9. SPOR ALANLARI 

*Planda spor alanı olarak tanımlı alanlarda kamu kullanımında olmak üzere açık olmak üzere 

açık ve kapalı spor tesisleri ile bu tesislere ait soyunma odası, duş, WC, kafeterya vb. 

müştemilatlar yapılabilir.  

*Yapılacak olan açık ve kapalı tesisler avan proje doğrultusunda yapılır. 

2.10. PARKLAR 

*Park alanı olarak tanımlı alanlar ihtiyaca göre kamu kullanımında olmak üzere park, çocuk 

bahçesi, dinlenme ve oyun alanı, fuar alanı vb. maksatlarla kullanılabilir. 

*Park alanı olarak kullanım esasına uygun olmak kaydıyla bu alanlarda çay bahçesi, piknik alanı, 

yürüyüş ve bisiklet yolları, WC, duş, soyunma kabini, büfe gibi kullanımlar yapılabilir. 

*Yapılacak olan her bir ünite 6 m2’den ve 1 kattan (3.50 metre) büyük olamaz. Kapalı alan 

büyüklüğü toplam alanın %3’ünü aşamaz. 

*Bu alanlarda peyzaj projeleri yapılmadan uygulama yapılamaz. 

2.11. ORMAN ALANLARI 

*Bu alanlarda 6831 sayılı orman kanununda belirtilen ormanların bakımı, korunması, 

geliştirilmesi ve işletilmesi amaçlı tedbirler dışında hiç bir tesis yapılamaz. 
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*Planda orman yolu olarak tanımlı devlet ormanı sınırları içerisinden geçen mevcut yollarda 

Orman Bakanlığı’nın izni alınmadan genişletme veya yeni yol açma çalışmaları yapılamaz.  

*Kadastral mülkiyetler ile orman kadastrosu arasında çakışma olması halinde orman kadastrosu 

esas alınacaktır.  

*Planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel 

Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan/yapılacak alanlar tahsis süresi dâhilinde tahsis amacına uygun 

olarak kullanılabilir. 

2.12. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

*Bu alanlarda 15.12.2005 tarih ve 26024 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve arazi kullanım kanunu uygulama yönetmeliğine uyulacaktır. 

*Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazı kullanım 

kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

*Tarım dışı kullanım taleplerinin, öncelikle niteliği en düşük tarım alanlarında değerlendirilmesi 

esastır. 

*Tarımsal niteliği korunacak olan alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve çiftçinin barınacağı çiftçi 

evi dışında yapı yapılamaz. Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre 

nitelikte olmayan hayvancılık, (besicilik) ve su üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak 

tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, (sütçülük), üreticinin bitkisel üretime bağlı 

olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, 

tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, 

tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği 

taktirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için 

kurulan tesisler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul 

edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisler tarımsal amaçlı yapı statüsünde değerlendirilir. 

Entegre nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır. 

*5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamındaki tarım arazilerinde 

yapılacak olan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin; 

*Mutlak Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal yapılar için Emsal (E) = 0,20’yi geçemez. Çiftçinin 

barınabileceği yapı emsale dahil olup, inşaat alanı 75 m2’yi geçemez. 

*Dikili tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E)=0.10’u geçemez. 

Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m2’yi geçemez. 

*Özel ürün arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için Emsal (E)=0.10’u geçemez. 

Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dâhil olup, inşaat alanı 75 m2’yi geçemez.  

*Örtü altı tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için E(Emsal) = 0,05’dir. Çiftçinin 

barınabileceği yapı emsale dâhil olup, İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez. 
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*Marjinal tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için E(Emsal) = 0.30’dur. Çiftçinin 

barınabileceği yapı emsale dahil olup, inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. 

*Tarımsal amaçlı yapılan yapılar yapım amacı dışında kullanılamaz.  

*Mutlak, örtü altı ve dikili tarım arazilerinde, özel ürün arazilerinde ve fiilen sulanan veya sulama 

projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 27.maddesi 

kapsamında kalan hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez.  

*Başbakanlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar 

(Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerince uygulanan projeler, Üretici Birlikleri/Kooperatifleri 

tarafından uygulanan projeler, Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, 

sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri ile 

en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri 

kapasiteli kanatlı hayvancılık yatırımlarında yukarıda belirtilen yapılaşma Emsali % 50 oranında 

arttırılabilir.  

2.13. TRAFO MERKEZLERİ (TR)  

*Bu alanlarda elektrik enerjinin dağıtımına dönük trafo tesisleri yapılacaktır. 

*Trafo parsellerinde minimum ifraz şartı aranmaz. 

*İhtiyaç duyulması halinde park alanları içerisinde 40 m2 büyüklüğü aşmayan trafo binaları 

planda değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın yapılabilir. 

 


