
EKSPRES YOL 

BÖLGEYE A İT ÖZEL PLAN NOTU 
BULUNMAMAKTADIR.  
 

 
İZM İR PLANI GENEL PLAN NOTLARI   
  
 
 UYGULAMA İMAR PLANI 
 ÖLÇEK 1/1000 
 ÖZEL İŞARETLER 
 
HUDUTLAR : 
 
İDARİ HUDUTLAR 

 
-BELEDİYE HUDUDU (İSKAN HUDUDU)   

 

-ÖZEL ŞARTLARA TAB İ BÖLGELER HUDUDU   
 

-PROTOKOL ALANI                                                      

 
 

-SİT ALANI 

  

-GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ  

 
 

-GECEKONDU ISLAH BÖLGESi 

 

-ETAPLAR ONAMA SINIRI 
 

-YAPI YAKLA ŞMA SINIRI  

-ÖZEL KARAKTERLİ BÖLGELER SINIRI 
 (mimari, renk, vb. yönlerden kontrol edilecek alan) 

 

 
DİĞER HUDUTLAR : 
 
 
-İSKAN HUDUDU 
 

 

 
-KORUNMASI GEREKLİ ANIT OLARAK TESCİLL İ TARİHİ ARKEOLOJİK 
SANAT DEĞERİ OLAN YAPI VE ALANLAR HUDUDU 
 

 

-ANIT OLARAK TESCİL EDİLMEM İŞ OLUP KORUNMASI ÖN GÖRÜLEN 
TABİİ DEĞERLERLE DİĞER TARİHİ ARKEOLOJİK VE SANAT DEĞERİ 
OLAN YAPI VE ALANLAR HUDUDU 

  

 
 
 
ULAŞIM :  
 
OTO YOL 
Servis yolları 

 

Servis yolları 
 



Öncelikli otobüs veya tramvay yolu (öncelikli toplu taşınım özel yolu) 

 

 
Öncelikli otobüs veya tramvay yolu ANA YOLLAR 

 

 
 
 
ANA YOLLAR 

 

-YAYA YOLLARI 
Bu yollar gereğinde servis yolu olarak oto trafiğine açılabilir. 

 

-YAYA YOLLARI VE MEYDANLAR 
Oto trafiğine tamamen kapalıdır. 
Gölgelikler, pergoleler, oturma yerleri tanzim edilecektir. 

 

-GENEL OTOPARKLAR 

 

-BÖLGESEL OTOPARKLAR 

 

 
 
 
 
 

ÇALIŞMA ALANLARI 
 
BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE METROPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZLERİ 
 
-Konut, çarşı, büro, iş hanı, her türlü ticaret, ticari depolama , eğlence yerleri,çok 
katlı taşıt parkı, servis istasyonları, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları , otel ve 
motel bulunabilir. Zemin katta konut yapılamaz.Bu fonksiyonlardan bir veya 
birkaçı aynı parsel içinde bulunabilir. 

 

-Konut, çarşı,büro, perakende ticaret, eğlence yerleri, turistik tesisler , otel ve motel 
, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları , çok katlı taşıt parkı  vb. yapılabilir.Zemin 
katlarda konut yapılamaz. 

 

-Bu alanda yapılacak binaların kitlesi ticaret statüsüne göre tespit edilir. İlgili 
mevzuat hükümleri ( 2464 sayılı yasa,imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği vb.) 
teklif edilen projeye göre aranır. 

 

-Zemin+1. kat ticaret, üst katlar konut-ticaret, ticaret alanlarında turistik 
tesisler,büro, çarşı, perakende ticaret  ve otel, motel bulunabilir. 

 

-Zemin+1. kat tercihli ticaret, üst katlar konut, ticaret alanlarında turistik tesisler, 
büro, çarşı, perakende ticaret bulunur. Zeminde batar katı olan yapılarda 1.kat 
tercihli ticarete dahil değildir. 

 

-30.05.1983 gün 350/33154-6145 sayılı yazı ile onanan karar hükümleri geçerlidir. 
 

 
MAHALLE MERKEZLERİ 
 
Bu alanda günlük alışveriş  üniteleri ile lokanta,eczane gibi hizmet üniteleri yer 
alabilir. 

 

 
AÇIK PAZAR YERLERİ 
 
Açık pazar yerlerinde, değişen hava koşullarına karşı önlem alınabilmesi amacı ile 
üst örtü yapılır. Ayrıca Hmax:4.50m. ve TAKS:0.05 yapılaşma nizamını 
geçmemek koşuluyla, Belediye zabıtası, wc, lavabo vb. ihtiyaçlar için hizmet 
binası yapılır. Zemin altı otopark yapılabilir. 

 

 
 
 
 
 
 



 
ZEMİN TİCARET ÜST KONUT 
 
-Zemin ticaret, üstü konut, perakende ticaret  ve turistik işletmeler bulunur. 
*Ticaret adasının tümü tek parsel olması halinde ada için belirlenmiş inşaat 
emsaline uymak koşuluyla, bir veya birden fazla bina yapılabilir. 
*Ticaret adalarında zemin katta asma kat yapılabilir. h.5.50 m. olup emsale  
dahildir. 

 

 
 
 
ÖZEL KARAKTERLİ TİCARET BÖLGESİ 
 
Bu alan içinde turistik, sosyal tesisler ve perakende ticaretin şu türleri yer alabilir: 
-Pasta, şekerleme dükkanları, kuruyemiş ve kahve satış yerleri, kitap mecmua ve gazete satış dükkanları , 
eczaneler, ayakkabı, halı, cam eşya ve porselen satış mağazaları, butikler, çiçekçi dükkanları, turistik eşya satış 
yerleri vb. 
 
UYULMASI ZORUNLU ŞARTLAR 
 
-Bu bölge içinde yer alan ünitelerde plandaki kitle haklarına uyulacaktır.(Bina iç yüksekliği h:3.50m.dir) 
-Yaya yollarının genişlediği bölgelerde belirtilen sınırlar içinde açık oturma alanları düzenlenebilir.(kafeterya, 
çay bahçesi gibi) Bu alanlarda inşaat emsali 0,05’i geçmemek üzere demontable tesisler yapılabilir. 
-Dükkan gruplarının ortak mekanlarının zemin yapısında kullanılacak malzeme, açık kahvelerin formu ve 
yerleştirilmesi belediyece belirlenir. 
-Bu alandaki ana yaya aksına bakan binalarda , asma kat yapılamaz , zemin kat yüksekliği  h:3,50 m.dir. 
 
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI  

 

 
Bu bölgelerde  servis ve benzin istasyonu, çok katlı taşıt parkları , her tür ticaret , lokanta, sinema, tiyatro ve 
eğlence yerleri, banka , sigorta ve bürolar , çok katlı mağazalar  ile yerel ve bölgesel kamu kuruluşları , 
depolama, sosyal ve kültürel tesis alanları bulunur. Sanayi ve küçük sanayinin  aşağıda ayrıntıları yazılı alanları 
yapılamaz.Konut yapılamaz. 
Gürültülü, tehlikeli, kokulu, patlayıcı -yanıcı madde ve  bol su kullanan, depolayan zararlı artık madde çıkartan, 
çevre sağlığı yönünden sakıncalı olan mevcut tesis alanları doldurulacak ve ek tesis ruhsatı ile ek makine ve 
aksamı yaptırılmayacak, işletme ruhsatı verilmeyecek alanlar. 
 
İMALAT SANAY İ den    32 TAŞ KİL VE CAM MAMÜLLER İ SANAYİ 
      33 ANA METAL SANAYİ 
   34 İŞLENMİŞ METAL MAMULLER İ SANAYİ 
 
DURAKLAR 
D.D.Y. OTOBÜS VEYA TRAMVAY DURAK YERLERİ 
 

 

D.D.Y  ALANLARI 
 

 
MÜLK İYET SINIRI İTİBARİYLE  
 
AYNEN KORUNAN YOLLAR 

 

DEĞİŞTİRİLEN YOLLAR 
 

 

YENİ AÇILAN YOLLAR 
  

YOL GENİŞLİKLERİ m. OLARAK 
 

 

 
 
 
 
 
 
BÖLGELER 
YAPI DÜZENLER İ 



AYRIK YAPI DÜZEN İ 
 

A 

İKİLİ BLOK YAPI DÜZENİ (Yan bahçe bir tarafta bırakılır.) 

 

A1 

BLOK YAPI DÜZENİ (Blok en çok 5 parselden oluşur.En dıştaki iki parsel blok 
başıdır.) 

 

BL 

BİTİŞİK YAPI DÜZENİ 
  

B 

 
 
 
İMAR DURUMLARI : - ADA ORTASINDA İSE TÜM ADA YAPI DÜZENİDİR. 
                   -YOL KENARINDA İSE YOL KENARI DÜZENİDİR. 
                   -ADA KÖŞESİNDE İSE HER İKİ YOL KENARI YAPI DÜZENİDİR. 
 
 
 

  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: BU YAPI ADALARI B İR TARAFLI PARSELLENECEKTİR. T simgesi olmayan yapı adaları genellikle 2,3,4 
taraflı parsellenebilir. Ancak istem halinde bu adalar da bir taraflı parsellenebilir. Minimum parsel ölçülerinden küçük parsel 
olamaz Parsel alanı en çok yapI adası alanı olur. Parsel ana hatlarını gösteren çizgiler, esaslar aynı kalmak koşulu ile kadastro 
hudutlarına göre düzeltilebilir. 
 
 

 
_______  Cephe alacağı yönü gösterir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-6 
        -                -       



 
KONUT ALANLARI  
 
MESKUN KONUT ALANI              

          B-4 

 
 
 
 
GELİŞME KONUT ALANLARI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERAS EVLER 
 
Teras evler yapı adalarında verilen KAKS uygulanacaktır. Binanın en düşük döşeme kotu ile en yüksek (manya) kolu 
arasındaki yükseklik h:15.80 m. geçemez. Minimum bina cephesi( 8m. dir.) Diğer yaklaşma mesafeleri serbesttir.Ancak 
belediyece yapı adasının tümüne ait düzen getirilerek, imar durumu buna göre verilir. Zorunlu hallerde yönetmelik hükümleri 
uygulanacaktır.Verilen TAKS ve KAKS değerleri en çok olup, daha alt değerleri uygulanabilir. 
 
 
İMALAT SANAY İ I’ den      211TUZ SANAYİ 
   212 PİRİNÇ , YAĞ VE SABUN SANAYİİ 
   213 PAMUK TEMİZLEME VE ÇIR ÇIR DEPOLAMA 
   24  KERESTE ve TAHTA MAMULLERİ SANAYİ 
   28  KİMYA MADDELER İ İLE İLGİLİ MAMULLER SANAY İ 
   29 PETROL İLE İLGİLİ ÜRÜNLER SANAYİ 
 
 
SANAYİ  
 

 

KÜÇÜK SANATLAR ALANI   
Öneri: Küçük sanatlar sitelerinde plan üzerine getirilen özel yapılaşma şartlarına uyulur. 

 

DEPOLAMA :V=S4 (Hacim= alan.4) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
YÖNETİM BİNALARI VE TESİS ALANLARI 
 
 YEREL YÖNETİM METROPOLİTAN VE BÖLGESEL YÖNETİM TESİSLERİ 
ALANLARI 

 

ASKERİYEYE AİT TESİS ALANLARI 
 

 

ÖĞRETİM TESİSİSLERİ ALANI 
 

 

 
İLK VE ORTA OKUL, LİSE MESLEK OKULLARI, ANAOKULU, KREŞ 
 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ALANI 
 

 

SAĞLIK TESİSLERİ  ALANLARI 
 

 



POLİKİNLİK DİSPANSER SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER 

 

 
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI  : 
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 
  

DİNİ TESİSLER VE ALANLARI ( CAMİLER, KİLİSE) 
 

 

 
TARİHİ ESERLER (Anıtlar vb.) 
  

KORUNMASI GEREKLİ AĞAÇLAR 
 

 

 
 
TARİHİ VE SANAT DEĞERİ YÖNÜNDEN  KORUNMASI ÖNGÖRÜLEN 
CEPHELER VE SİT KARAKTERLİ YOLLAR 
 

 

 
 
YEŞİL ALANLAR 
PARKLAR, DİNLENME ALANLARI, ÇOCUK BAHÇELERİ, OYUN ALANLARI 
FUAR, LUNAPARK, SPOR ALANLARI 
  

 
MEZARLIKLAR 
  

AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 
 

 

 
BELEDİYE HİZMET ALANLARI 
  

TARIM ALANLARI 
 

 

 
Minimum İfraz Koşulu : 3000m.2  KAKS:0.05 
           En çok kat: 2 kat 
 
TURİSTİK AMAÇLI REKREASYON ALANLARI 
 
Bu alanlarda otel, motel, pansiyon, lokanta, çayhane, gece kulübü, kulüp, sportif tesis vb. 
yapılabilir.Minimum ifraz koşulu 3000 m2.KAKS:0.10 En çok kat 2 kat. 

 

YAPI YASAĞI ALANLARI  (Jeolojik, topoğrafik ) 
 

 

ENERJİ ULAŞIM HATLARI   (Yüksek Gerilim.) 
Bu hat ve alan içerisinde mevcut ve yapılacak yapılarda kuvvetli akım, elektrik dağılım 
tesisatının 
Bakım, işletme ve tesisine dair talimatname uygulanacaktır. 

 

 
UYULMASI ZORUNLU D İĞER ŞARTLAR  

 
1-Deprem yönetmeliği koşulları uygulanacaktır. 
2-Bütün yapılarda çekme kat ile çatı katı yapılamaz,çatı meyli içinde kat yapılamaz. 
3-TAKS zemin katta yapılabilecek en çok bina taban alanını saplar ve müştemilat alanları da bu 
hesaba dahildir. 
4-Doğrudan kamu ve konut kredisi veren kurumlar veya kooperatifler tarafından yaptırılacak toplu site 
şeklindeki taleplerde imar durumu verilirken KAKS %10 artırılabilir.Bundan başka ayrık-blok düzen 
seçimi plan notlarında verilen koşullara uymak ve vaziyet planları belediyesince uygun görülmek 
şartıyla serbesttir. 
5-İmar yasası, plan yönetmeliklere  aykırı olarak teşekkül etmiş binalar ,mevcut teşekkül olarak 
sayılmazlar ve yapılaşmalarına emsal olmazlar.Yükseklik, TAKS-KAKS belirtilen adalarda arka ve 
yan bahçe mesafelerinde yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 



6-U Üzerinde U yazılan yapı adalarındaki bir kadastral  parsele isabet eden yol ve yeşil alan (çocuk 
bahçesi, oyun alanı, park vb.) kamu eline  geçmeden söz konusu yapı adalarındaki ilgili kadastral 
parselden elde edilen imar parseli veya parsellerinde inşaat uygulaması yapılamaz. 
7-Uygulama planları ile kadastral durum arasındaki 3m. ye kadar olan kaymalar tecvizi hataya girer ve 
uygulamada kadastral durum esas alınır.  
8-Konut alanlarındaki 4 veya daha fazla katlı konut yapılarının zemin katlarında günlük 
gereksinmelerle ilgili yalnız bina alanı içerisinde ticaret yapılabilir.Konut alanlarında zemin katlarda 
asma katı yapılamaz. 
9-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
10-Öneri veya meskun konut alanlarına 500m. den daha  yakın alanlarda hayvancılık yapılamaz. 
11-KTİ (bodrum+zemin+1.kat tercihli ticaret) Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı Hatay 
Caddesinden cephe alan parsellerimiz bina alanı içinde uygulanacaktır.(1/1000 ölçekli İzmir-Hatay 
imar planlarında) 
12-İzmir-Hatay Karşıyaka 1/1000 ölçekli imar planlarında mevcut eski eserler ile ilgili ‘’Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ve Bölge Kurulu’’ kararlarına uyulacaktır. 
13-Kentsel çalışma alanlarında ve (M) koşullu alanlarda imar adasının tümü tek parsel olabilir.Ayrıca 
parsel de o ada için önerilen yapılaşma koşullarına uygun olarak birden fazla yapı yapılabilir. 
14-Uygulamada imar adası içindeki tesçilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına 
uyulacaktır. 
15-Uygulamada arka bahçe mesafesi h/2 m. sağlandığı takdirde bina derinliği 22.00 m. olarak 
verilebilir. 
16-Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 02.2.750.0(35)-6930 sayılı ve 8.8.1983 tarihli yazısı gereği eski 
eserler yeniden irdelenip (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunca) kesinlik 
kazanıncaya kadar, G.E.E ve A.Y.  Kurulunun almış olduğu kararlara uyulacaktır. 
17-Zemin katında, batar katı olan yapılarda  KTI uygulamasına  1 kat dahil değildir. KTI uygulaması 
max. h:6.80 m.’ye kadar geçerlidir. 
18-Yeşil ve imar adasında 4mt.  ve daha az olan yollar tretuvar olup yol itibar edilmez ancak adanın 
mahreç alacak yol cephesi olmaması halinde parsele cephe vermeye belediyesi yetkilidir. 
19-Ruhsatlı, yasal  teşekkül etmiş binalarda statik sakınca olmamakla ve imar planındaki gabariyi 
aşmamak koşulu ile kat ilavesi mümkündür. Kat ilavesi hakkında imar yönetmeliğinin 328,321,334 
madde hükümleri aranmaz. 
20-Serbest inşaat nizamı ve hmax olarak gabarisi belirtilen yapı adalarında daha önce onaylı imar 
planının uygun olarak düzenlenmiş parselasyon planları bulunması halinde eski onaylı imar planında 
bulunan gabari ve kitleyi uygulamak konusunda belediye yetkilidir. 
21-Eğitim Alanlarında açık alanlar tüm alanın 2/3 ‘ ünden az olamaz. 
NOT: Bu lejant İzmir Belediyesi’nce yapılan bu ve bundan önce onanan tüm planlar için geçerlidir.Bu 
plan notunda  olmayan mevzi planların plan notları o plan için geçerlidir. 
23-İmar planı ile gabarisi arttırılmış parsellerde (adada mevcut korunacak yasal teşekkül bulunması 
halinde) eski gabariye göre yan ve arka bahçe mesafelerini tayin ve tespite belediye yetkilidir. 
24-Aynı ada yüzünde yer alan parsellerde ruhsatlı, yasal teşkül bulunması halinde mevcutlara uygun 
olarak yan bahçe tayinine Belediye yetkilidir. 
25-Resmi ve Sosyal Tesis Alanlarında hizmet binasının yanı sıra lojman yapılabilir, ancak lojman 
alanı toplam inşaat alanının %50 ‘sini geçemez. 
26-Yapı yaklaşma sınırı belirtilen imar adalarında imar yönetmeliğinin 3.20 maddesine göre kapalı 
çıkma yapılabilir. 
27-  İZMİR İMAR PLANI LEJANT NOTLARI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI PLAN NOTLARINA 
EK MADDE: 
Bu tür adalarda inşaat yaklaşma sınırı içinde kalmak TAKS ve KAKS değerleri sabit kalmak üzere 
kitle ebadı serbesttir. 
28- ÇALIŞMA VE KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI İLE İLGİLİ PLAN NOTU: 
Servis istasyonları; yol geçiş izin belgesi alınması, sağlık koruma bantlarının sağlanması ve diğer 
fonksiyonlardan ayrılması halinde uygulanabilir. Konut fonksiyonlarının bulunduğu yapılarda servis 
istasyonları yer alamaz. 
29- Hafif raylı sistem (HRS) güzergahında bulunan yer altı yapılarının üzerinde ve/veya bitişiğindeki 
alanlarda yaklaşma (güvenlik) sınırı 15 metre içinde her türlü yapılaşma (altyapı/üstyapı için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü’nün izni alınacaktır. 
 
 



 
 
 
 

OYAK TOPLU KONUT S İTESİ PLAN NOTLARI 
407 VE 475 PLAN 

(İmar ve İskan Bakanlığının 9.8.1978 gün 350132932-6474 sayı ile onanmıştır.) 
 

TİP 
A1 

BLOK  ADED İ 
9 

KAT ADED İ 
12 

KATTA DA İRE 
ADEDİ 

3 

YAPIDA 
TOPLAM 

DAİRE ADEDİ 
36 

TİPLERDE 
TOPLAM 

DAİRE ADEDİ 
324 

A2 1 7 3 21 21 
B1 24 9 2 18 432 
B2 29 7 2 14 406 

TOPLAM     1183 
 

NOT2: Blokların formu yaklaşık olarak çizilmiştir.Uygulama; yaklaşma sınırları içinde 
belediye imar müdürlüğünce onanlı mimari projelerine göre yapılacaktır.Kitle düzeninde avlu 
sistemine uyulacaktır. 
 
NOT3: Binalar oturduğu zemin ortalamasından veya oturduğu zeminde meyilin en düşük 
cephe ortasından kot alınır. Meyilden dolayı kat kazanılmaz. 
 
NOT4: Sitede kat mülkiyeti onanlı imar planına göre çok bloklu konut adası üzerinde 
kurulacaktır. 
NOT5: Her adadaki ısı santralleri ve kaloriferci daireleri üzerinde ve o adadaki tüm daireler 
arasında 
 
NOT6: Her adadaki tek yönetici bölümü üzerinde o adadaki tüm daireler arasında  
 
NOT7: Bir ada içindeki temiz ve pis su, kalorifer, telefon ve elektrik enerji dağılımı, havagazı 
kanalları üzerinde o adadaki tüm daireler arasında İRTİFAK HAKKI  KURULACAKTIR. 
 
NOT8: Her yapıdaki sığınak umumi depo ve su deposu hidrofor daireler üzerinde o bloktaki 
daireler arasında  
 
NOT9: Bir konut adasından diğer adaya geçerken kamuya terk edilecek yol otopark ve yeşil 
alanları kat eden pis ve temiz su  havagazı, elektrik, telefon tesisatı kanal ve rögar 
güzergahları için ilgili kurumlara ve tüm konut adalarındaki daire sahiplerine veya  oyak 
 
NOT10: Trafo alanları içinde İzmir ESHOT.A İNTİFA HAKKI verilecektir. 
 
NOT11: T.S 863 Asansör standartlara göre asansör kuleleri max %33 meyil ile oluşan çatı 
gabarisi dışına çıkabilecektir. 
 
NOT12: Meyilden dolayı kazanılan katlar iskan edilebilir. 
 
NOT13: Çatı ve çekme katı yapılamaz.Ön bahçe mesafesi 5m. den az olamaz. 
 
NOT14: Yeşil alanlar yollar ve genel otoparklar ile sosyal altyapı tesis alanlarının kamuya 
terk edilmek üzere tapuya tescilinden sonra uygulama yapılacaktır. 
 
NOT15:  



 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

İZM İR İLİ, KARABAĞLAR İLÇESİ, MEVCUT PLANDAK İ DURUMU 
KORUNACAK ALANLARA (K) İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 

PLANI PLAN NOTLARI  
 
A. TANIM:  

Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K); Ruhsatlı olarak yapılaşmasını 
büyük oranda tamamlamış, planlı ve sağlıklı bir kentsel mekanın oluştuğu, mevcut 
yapılaşmaların oluşumuna esas olan onaylı imar planı (1/5000 ölçekli nazım imar planı, 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı) kararlarının genel olarak korunması öngörülen alanlardır. 
B. GENEL HÜKÜMLER:  

1. Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K); İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi'nin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir ili 
genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun 
kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde 
yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 
öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı 
olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin iş ve işlemler, yürürlükteki plan 
notlarına ilaveten aşağıda yer alan plan notu hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. 

 
2. Bu plan hükümleri, Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K) sınılarını gösteren 

Koordinatlı Kroki ve kroki listesi ile bir bütündür. 

 

C. UYGULAMA HÜKÜMLER İ: 
1. Mevcut ruhsatlı yapının yer aldığı kadastral/imar parselinin yürürlükteki imar planında 

sosyal ve teknik altyapı alanlarına isabet eden kısımları bedelsiz olarak kamu eline 
geçmeden uygulama yapılamaz. 

2. Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) tanımlanmamış Ayrık, Ayrık İkiz ve Blok nizamlı yapı 
adalarında; ilgili İlçe Belediyesince, aynı ada/parsel içerisinde yer alan gabarisinde 
ruhsatlı olarak teşekkül etmiş mevcut yapıların bahçe mesafelerini dikkate alarak ada 
bazında kitle etüdü hazırlanması kaydıyla;  
2.1. Taban alanı; Parseldeki mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve eki mimari projesi 

üzerinden yürürlükteki İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan taban alanını ve hiçbir 
şekilde parsel alanının %60’ını aşamaz. Ancak, 

2.1.1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince ilave olarak 
yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki 
yangın merdiveni, korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ve yangın 
güvenlik holleri, 

2.1.2. Yürürlükteki İmar Yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan 
asansörler, bu alana dahil edilmez. 

2.2. Ada bazında hazırlanacak olan kitle etüdünün onaylanmasında ve bu plan hükmünün 
uygulamasında, ilgili belediyelerin imar, harita, planlama ile gerektiğinde diğer ilgili 
birim müdürlerinden veya ilgili birimlerde görev yapan en az üç teknik elemandan 
oluşturulacak Teknik komisyon yetkilidir 

 



3. Toplam (yapı) inşaat alanı; parseldeki mevcut ruhsatlı yapının, yapı ruhsatı ve eki mimari 
projesi üzerinden yürürlükteki İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan toplam (yapı) inşaat 
alanını aşamaz. Ancak, 
3.1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince ilave olarak 

yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki 
yangın merdiveni, korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ve yangın güvenlik 
holleri, 

3.2. Yürürlükteki İmar Yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan 
asansörler, 

3.3. Mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve eki projesinde ayrılan otopark, sığınak ve su 
deposu alanları dışında binaların bodrum katlarında bütün cepheleri tamamen gömülü 
ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; ilave olarak yapılan otopark, sığınak ve su 
deposu alanları ile enerji odası bu alana dâhil edilmez. 

 

4. Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) tanımlanmış Ayrık, 
Ayrık İkiz ve Blok nizamlı yapı adalarında mülga plan notları veya mülga yönetmelik 
hükümleri ile TAKS ve KAKS koşullarından daha fazla oranda ruhsat alarak yapılaşmış 
parsellerde; 2. ve 3. maddede belirtilen hükümler geçerlidir.   

  

5. Yeni yapılacak olan yapıda, yürürlükteki imar planında belirlenen kat adedi aşılamaz. 
Ancak, mevcut ruhsatlı yapının kat adedinin, mülga plan notları veya mülga yönetmelik 
hükümleri kapsamında, yürürlükteki imar planında belirlenen kat adedinden fazla olması 
halinde mevcut yapının kat sayısı korunacak olup, kat yüksekliği döşeme üstünden 
döşeme üstüne 2.85 metreyi (zemin katta işyeri bulunması halinde zemin kat yüksekliği 
3.25 metreyi) geçemez. Ancak; 
5.1. Mevcut ruhsatlı yapının gabarisinin bu hesaba göre belirlenecek gabariden yüksek 

olması halinde onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesindeki gabari 
kullanılabilir. 

5.2. Yeni yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı 
oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir. 

 

6. Yeni yapılacak olan yapıya kot verilirken, mevcut ruhsatlı yapının kotuna göre ada 
bazında değerlendirme yaparak kot alınacak noktayı belirlemeye ilgili İlçe Belediyesi 
yetkilidir. 

 

7. Birden fazla yapının yer aldığı parsellerde, söz konusu plan notu kapsamında yapılardan 
birinin ya da bir kısmının yıkılıp yeniden yapılmasının talep edilmesi halinde; parselde 
bulunan tüm mevcut ruhsatlı yapıların yapı ruhsatı ve eki mimari projeleri üzerinden 
yürürlükteki İmar Yönetmeliğine göre taban alanları ve toplam (yapı) inşaat alanları 
hesaplanır. Parseldeki tüm yapıların ihtiyacı için ayrılmış ortak alanlar azaltılmamak ve 
yıkılıp yeniden yapılan yapının ortak alanları (sığınak, otopark, kapıcı dairesi, ısıtma 
merkezi vb.) yürürlükteki mevzuata uygun olarak ayrılmak kaydıyla uygulama yapılır. 
Ayrıca, talep edilmesi halinde parseldeki diğer yapı veya yapılara da yıkılıp yeniden 



yapılırken yapılan hesaplamalar dikkate alınarak süre sınırlamasına bakılmaksızın bu 
hükümler uygulanır. 

 

8. Mevcut yapının bulunduğu parsel ruhsatın alındığı tarihten sonra ifraz edilmiş ise bu plan 
notuna göre uygulama yapılamaz. Ancak, tevhid edilmiş olması durumunda veya 
tevhidinin talep edilmesi halinde mevcut yapıların 2. ve 3.  maddede belirtildiği şekilde 
hesaplanan taban alanları ve toplam (yapı) inşaat alanları toplamı ile mevcut ruhsatlı 
yapıların en yükseğinin gabarisi aşılmamak kaydıyla ilgili ilçe belediyesince onaylanan 
kitle etüdüne göre uygulama yapılabilir.   

 

9. Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) tanımlanmamış Ayrık, 
Ayrık İkiz ve Blok nizamlı ve %50’den fazlası (parsel sayısı ve/veya parsel alanı 
itibariyle) gabarisinde ve yapıldığı yıla bakılmaksızın TAKS kullanımı %40’ın üzerinde 
olacak şekilde ruhsatlı olarak (2981 sayılı yasa kapsamında imar affından ruhsat alan 
gabarisinde ve bahçe mesafeleri mevzuata uygun olarak yapılaşmış parseller dahil) 
teşekkül etmiş olan imar adalarındaki boş parsellerin yapılaşma taleplerinde, taban alanı 
ada bazında hazırlanan kitle etüdleri ile belirlenecek olan bahçe mesafelerine göre 
belirlenir. Ancak, hiçbir şekilde parsel alanının %60’ını aşamaz. Katlar alanı ise, bu 
şekilde belirlenen taban alanı kat sayısı ile imar planında belirlenen kat adedinin 
çarpılmasıyla hesaplanır. 

 

10. Parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep 
edilmesi halinde, bölgenin yeniden düzenlenerek sağlıklaştırılması amacıyla yürürlükteki 
imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı (yol, park, otopark vb.) alanlarının 
genişletilmesi ve ihtiyaca göre arttırılması kaydıyla; 
10.1. Gerekli değişiklikler yürürlükteki imar planlarına (1/5000 ölçekli nazım imar 

planı,1/1000 ölçekli uygulama imar planı) işlenerek, onaylanmadan ve kadastral/imar 
parselinin imar planında belirlenen tüm kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının 
(yol, yeşil alan, park, eğitim ve sağlık tesisi, ibadet alanı, sosyal ve kültürel tesisler, 
belediye hizmet alanı, pazar alanı, otopark vb.) zemin ve zemin üstü terkleri bedelsiz 
kamu eline geçmeden yapı ruhsatı düzenlenemez. 

10.2. Ada bütününde yapılacak 3194 sayılı Kanunun 18. Madde imar 
uygulamasında, plan üzerinde belirtilen yol, yeşil alan, donatı alanı vb. ortak kullanım 
alanları haricinde kalan konut ve ticaret alanlarında tek parsel olacak şekilde 
uygulama yapılması esastır. Konut ve ticaret adalarında minimum parsel ada 
ölçeğidir. 

10.3. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların taban alanı 
toplamının parsel alanına oranı, ilgili ilçe belediyesince ada kitle etüdü doğrultusunda 
belirlenerek imar planlarına işlenecek TAKS oranını ve hiçbir şekilde parsel alanının 
%60’ını aşamaz. Binalar arasındaki mesafede yürürlükteki İmar Yönetmeliği 
hükümleri geçerlidir. 

10.4. Toplam (yapı) inşaat alanı; parsellerdeki mevcut ruhsatlı yapıların, yapı ruhsatı 
ve eki mimari projesi üzerinden yürürlükteki İmar Yönetmeliğine göre hesaplanan 
toplam (yapı) inşaat alanı toplamlarını ve varsa boş parsellerin yürürlükteki imar 
planı doğrultusunda hesaplanan toplam (yapı) inşaat alanı toplamlarını aşamaz. 
Ancak mevcut ruhsatlı yapıların toplam (yapı) inşaat alanına, 



10.4.1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince ilave olarak 
yapılması zorunlu olan korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven dışındaki 
yangın merdiveni, korunumlu koridorun asgari ölçülerdeki alanı ve yangın 
güvenlik holleri, 

10.4.2. Yürürlükteki İmar Yönetmeliği gereğince ilave olarak yapılması zorunlu olan 
asansörler, 

10.4.3. Mevcut ruhsatlı yapının yapı ruhsatı ve eki projesinde ayrılan otopark, sığınak 
ve su deposu alanları dışında binaların bodrum katlarında bütün cepheleri 
tamamen gömülü ve ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; ilave olarak yapılan 
otopark, sığınak ve su deposu alanları ile enerji odası bu alana dahil edilmez. 
 Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hesaplanan toplam (yapı) inşaat 
alanı, ilgili ilçe belediyesince imar planlarına işlenir. 

10.5. Kat adedi; mevcut yapıların toplam (yapı) inşaat alanı hesaplarından gelen 
haklarını kullanabilmeleri amacıyla, çevredeki mevcut teşekküller ve silüet dikkate 
alınarak hazırlanacak ada kitle etüdü doğrultusunda, ilgili ilçe belediyesince 
belirlenerek imar planlarına işlenir.  

 

11. Bu plan notundan faydalanacak parseller, meskun alan olarak kabul edilerek iş ve işlemler 
yürütülür. 

 

12. Talep edilmesi halinde; 6306 sayılı yasa kapsamında Riskli Yapı olarak belirlenen veya 
01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik ile 04.01.2002 tarihli Kamu İhale Kanunu öncesinde inşaa edilen kamuya ait 
yapı/yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, 
çevre ve enerji verimliliğine ilişkin hususlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği şartların 
sağlanması kaydıyla, mevcut yapı/yapıların kitle ve gabari sınırları içerisinde veya toplamı 
aşılmamak koşulu ile ilgili belediyesince vaziyet planı onaylanmak suretiyle yapılaşabilir. 

 

13. 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesine (Ek; 11/5/2018-7143/16 md.) göre 
yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilemez ve kazanılmış 
hak oluşturmaz. 

 

14. Bu plan notundan yapı yasaklı alan, heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal 
nitelikli alan, orman alanı, sit ve diğer koruma alanları (Koruma Amaçlı İmar Planı 
bulunan alanlar hariç), hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, dünya mirası 
alanları, 5366 sayılı Kanun gereği Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen yenileme alanları, 
Rezerv Yapı Alanları ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar 
faydalanamaz. 

 

15. Bu kapsamda yıkılıp yeniden yapılacak olan yapılara ait yeni yapı ruhsatı işlemleri, bu 
plan notunun İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun görülmesine müteakip 5 yıl 
içerisinde sonuçlandırılır. 



D. ÖZEL HÜKÜMLER:  
 
1. Bu alanlarda(K); yukarıda tariflenen plan notu doğrultusunda yeniden yapılacak 

yapıların afet güvenliğinin sağlanması esasıyla aşağıdaki hususlara uyulacaktır; 
•  Bu plan notu kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak yapıların bulunduğu 

parsel/parsellerde; 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede 
yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve haritada tanımlı deprem verileri 
ile ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak binayı/binaları etkisi altına 
alabilecek  deprem ve diğer afet tehlikelerinin yaratabileceği hasarları 
engelleyecek önlemler ile temel ve tasarım parametrelerini içerecek zemin ve 
temel etüdü raporu hazırlanarak ilgili İdaresince onaylanması ve rapora uyulması 
zorunludur. 
1.1.1. Bu rapor; 

• Jeolojik, hidrojeolojik, kaya ve zemin mekaniği, taşıma gücü, sıvılaşma 
vb. analiz ve modellemelere dayalı ayrıntılı yapı-zemin etkileşimi 
değerlendirmelerini, 

• Deprem etkisi altında taşıma gücü, sıvılaşma, stabilite kayıpları ile kazı 
genelgesi de dikkate alınarak temel kazısında güvenliği sağlayacak ve 
alınacak önlemleri ve zemin iyileştirme projelerini, 

• Temel kazısında komşu veya bitişik nizamdaki yapıların temel seviyesi 
altına inilmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğünün 31.08.2018 tarih ve 150340(2018/10) sayılı 
genelgesinde belirtilen araştırmaları,  

• Yer altı su seviyesi temel etki derinliği içerisinde olan parsellerde, 
beton, yapı elemanları ve inşai faaliyetler açısından yer altı suyundan 
kaynaklanabilecek olumsuz etkiler araştırılarak alınacak gerekli 
önlemleri, 

• Temel tipi, yapıdan gelecek yükleri güvenle taşıyabilecek jeolojik 
birimi ve temel derinliği, özel drenaj ve yalıtım öneri ve yaklaşımlarını, 
kapsayacaktır. 

1.1.2. Bu alanlarda hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları kapsamında 
yapılması planlanan sondaj vb. arazi araştırmaları ile ihtiyaç duyulan zemin 
iyileştirmesi proje uygulamalarının ilgili belediyesince yerinde denetimi 
yapılmak/yaptırılmak suretiyle, yapıldığına dair tutanak altına alınması 
zorunludur. Bu tutanak düzenlenmeden ruhsata yönelik iş ve işlemler 
yürütülemez. 

1.1.3. Yeniden yapılacak olan yapılara ait yeni yapı ruhsatı işlemlerinin 
sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede parselleri kapsayacak şekilde 
gerçekleştirilecek etüt ve analizlerde sahaya özel tehlike ve risk 
değerlendirmelerinin yapılması durumunda ulaşılan sonuçların ve 
önerilerin yapılaşma sürecinde dikkate alınması zorundadır.  

2. Yeni yapılacak yapılarda “Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda “Yağmursuyu Hasat Sistemi” 
kurulana kadar, parselin yapılaşamayan kısımları toprağın geçirimliliğini sağlayan 
malzeme ile kaplanabilir. Bahçe ve bina çatı yüzeylerine düşen yağmur sularının 
toplanarak yağmursuyu altyapı sistemine ulaştırmak amacıyla yapı gruplarına entegre 
edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile yağmur hasadı, yağmur ve drenaj 
suyu depolanarak, çevre sulamasında kullanılabilir.   

3. Bu plan notu belirtilmeyen hususlarda ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.  


