
 Plan notları 
 

1. Çınarcık ilçesi, 1. Derece deprem kuşağı içinde yer almakta olup, yapılacak tüm 
yapılarda 18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

2. Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır. 
3. Sığınak Yönetmeliğine uyulacaktır. 
4. Sosyal donatı alanları ( yol,otopark,yeşil alan vb.) Kamu eline geçmeden inşaat 

uygulaması yapılamaz. 

5. İmar parseli oluşturulmadan yapı ruhsatı verilemez. 
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6. Kottan kat kazanılamaz, çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Ancak; son 
kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı piyesi yapılabilir. 

7. Zemin katı ticaret olan yapılarda zemin katlar hmax=5.50m yapılabilir. 

8. Bodrum katlarda bağımsız birim tesis edilemez. Ancak açığa çıkan bodrum 
katlarda zemin kattaki bağımsız bölümle irtibatlı piyesler yapılabilir. 
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  9. Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

10. Yol boyu ticaret alanlarında yapıların alt katları ticaret, üst katları konut olarak 
kullanılacaktır. 

11. İmar planında gösterilen ada bölünme çizgileri şematik olup, bağlayıcı değildir. 
12. Yerleşime uygun olmayan alanlarda ve yerleşime uygun olmayan dolgu 

alanlarında kesinlikle yapılaşmaya izin verilmez. 

13. İki kattan fazla yapılarda en az bir bodrum kat yapılarak temeller altta bulunan 
nispeten sağlam veya az ayrışmış zeminlere oturtulmalıdır. Ancak tek ve iki katlı 
yapılarda parsel bazlı yapılan jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarındaki zemin 
değerleri bodrum kat yapılmasını önermiyorsa bu tip yapılarda bodrum kat 
zorunluluğu  aranmaz. 
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14. Yeni yapılacak yapılarda toprağa dayalı tüm yüzeylerde sızdırmazlık önlemleri 
alınması zorunludur. 

15. Planlama alanında yapılan jeolojik- jeoteknik çalışmalar planda gösterilen 
formasyon sınırları içinde yapılmış olup parsel bazında etüt kabul edilemez. 
Parsel bazında bina temellerine esas olacak şekilde sondaj, zemin etütü 
çalışmaları yapılmalıdır. 

16. Plan notlarında belirtilmeyen konularda, zetem mühendislik jeoteknik enjeksiyon 
sondaj ltd. Şti. Tarafından hazırlanan ve 25.09.2008 tarihinde bayındırlık ve 
iskan bakanlığı afet işleri genel müdürlüğü tarafından onaylanan jeolojik-
jeoteknik etüd raporu koşulları uygulanacaktır. 

17. Kadastral sorunların doğması durumunda yol güzergâhını bozmamak koşuluyla 
yolları 2m’ye kadar kaydırmaya belediyesi yetkilidir. 

18. Planda “k” harfi ile gösterilen adalardaki mevcut yapılar korunacaktır, yıkılıp 
yeniden yapılması durumunda kıyı mevzuatına uyulacaktır. 

19. Zemin etütlerinde bir bölümü jeolojik açıdan “uygun olmayan alan” olarak 
belirlenmiş parsellerin “ uygun alan” veya “önlemli alan” olarak belirlenmiş 
bölümleri imar mevzuatındaki çekme mesafeleri ve yapılaşma koşullarını 
sağlıyorsa bu parsellere imar hakkı verilir. 

20. Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin alınmak kaydı ile özel orman alanında 
yapılaşma hakkı %6’dır. 



21. Planda zemin kat ticaret kullanımı verilen parsellerde istenmesi durumunda 
zemin kat konut olarak kullanılabilir. 

22. Son katın üzerindeki teraslar, tamamen toprağın altında kalan ortak alan 
niteliğindeki depolar, bina giriş holleri, açık yüzme havuzu, zemin terasları katlar 
alanına(KAKS) dâhil edilmez. Emsal harici alanların tamamı, toplam emsalin 
%30’unu aşamaz. 

23. Cephesi 14.00m ve 14.00m’den az olan parsellerde, kamusal alana komşu olan 
bahçe mesafelerini 3.00m’e kadar azaltmaya idaresi yetkilidir. 

24. Tamamı için parselasyon planı bulunmayan yapı adalarında, imar kanunu’nun 
15, 16, 17 veya 18. Maddesince uygulama görmüş olan parseller bulunması 
halinde, geriye kalan kadastral parseller kendi içinde ilgili maddelerce imara 
uygun hale getirilebilecek durumda ise; uygulama görmüş olan parsellere imar 
durumu ve yapı ruhsatı düzenlemeye ve geriye kalan parselleri söz konusu 
maddelerce düzenlemeye igili idaresi yetkilidir. 

25. 01.10.2017 tarihi öncesinde parselasyon uygulaması yapılmış olan parsellerde, 
planlı alanlar imar yönetmeliği, madde-6 hükümleri aranmaksızın, imar durumu 
ve yapı ruhsatı düzenlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

26. Ayrık nizam 4 kat (A-4) yapı adalarında; 
yapı yapılmak istenilen parselin komşu parselinde, daha önceden bitişik ya da 
ikiz nizamda yapılmış bir bina bulunması durumunda ya da, 
parselin ön veya arka cephe mesafesinin, köşe parsellerde 14.00 metrenin, ara 
parsellerde 12.00 metrenin altında kalması durumunda, 
Bir kaç parsel birlikte değerlendirerek, emsal şartı aranmaksızın mevcut 
teşekküle uyularak bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik 
olarak yapı yapılması ve bu yapıların bitişik nizam olarak kabul edilmesinde ilgili 
idaresi yetkilidir. 

27. Ayrık nizam 2 katlı (A-2) yapı adalarında, komşu parsel malikleriyle anlaşma 
sağlanması şartıyla, parselin ön veya arka cephe mesafesinin, köşe parsellerde 
14.00 metrenin, ara parsellerde 12.00 metrenin altında kalması durumunda, 
planda belirtilen TAKS değerini aşmamak kaydıyla, birkaç parsel birlikte 
değerlendirilerek, bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik 
olarak yapı yapılmasında ilgili idaresi yetkilidir. 

(a) Komşu parsel malikleriyle anlaşma sağlanamayan köşe parsellerde; yan bahçe 
mesafesi 3 m, bina cephesi 6.00 m olarak belirlenip, yola bakan bahçe mesafesi 
2.00 metreye kadar düşürülebilir. 

28. Planın onanma tarihinde yürürlükteki üst ölçekli plan olan, 1/25.000 ölçekli 
Yalova Çevre Düzeni Planında, yüksek yoğunluklu olarak gösterilen “kentsel 
yerleşik konut alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “mevcut konut 
alanı” olarak belirlenmiş olup, (A-4) olarak gösterilen, emsali belirtilmemiş imar 
adalarında; taban alanı kat sayısının (TAKS) 0.40’ı geçmemesi şartı ile emsal 
(KAKS) şartı aranmaz. 

29. Planlı alanlar imar yönetmeliği geçici madde-2’ye tabi olmayan ve ön bahçe 
(çekme) mesafesi belirtilmemiş konut adalarında; adanın TAKS değerini 
aşmamak kaydıyla, ön ve arka bahçe mesafesinin, oluşmuş cephe hattı dikkate 
alınarak belirlenmesine ve kapalı-açık çıkmaların mevcut teşekküle göre 
belirlenmesinde ilgili idaresi yetkilidir. 

30. Planda ayrık nizam (A-4) gösterilen adalarda; yapı yaklaşma mesafelerinden 
sonra, bina cephesi 6.00 m’nin altında kalan parsellerde; ada bazında kısmen 
yapılaşma olması durumunda, planda veya ilgili yönetmelikte belirtilen TAKS 
değerini aşmamak kaydıyla; yan bahçe mesafelerinin, komşu parseldeki mevcut 



teşekküle göre belirlemesinde ilgili idaresi yetkilidir. 
(a) Köşe başı parsellerde, komşu parseldeki bahçe mesafesinin emsal alınmasına 

karşın, bina cephesi 6.00 metreyi sağlamaması durumunda; cephe boyu 6.00 
m olarak belirlenip, yola bakan bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar 
düşürülebilir. 

31. Kısmen yapılaşmış olan imar adalarında, ada içerisindeki yapıların ruhsat 
projelerinde 3.00 m bahçe mesafesinde 1.00 m derinliğinde açık çıkma olması 
halinde, sokak siluetinin korunması amacı ile yan bahçe ve arka bahçe 
mesafelerinde 1.00 m derinliğinde açık çıkma yapılabilir. 

32. Konaklama tesis alanlarında, taban oturumu TAKS hesabının altında kaldığı 
durumlarda TAKS değerini aşmamak kaydıyla, ön bahçe mesafesi 3.00 metreye 
kadar düşürülebilir. Bu bahçe mesafeleri içerisinde 1.50 metre kapalı-açık çıkma 
yapılabilir. 
Gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, bahçe mesafeleri içerinde tesis 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik (depo, mutfak, tesisat odası vb. ) tamamen 
gömülü mekânlar yapılabilir. 

33. Plan üzerinde yapılaşma şartları belirtilmemiş sağlık tesisi, eğitim tesisi, sosyal 
tesis, kültürel tesis, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi donatı 
alanlarında maksimum TAKS:0.40 olup, 4 katı geçmemek kaydıyla çevresindeki 
yapı adalarındaki ortalama kat adedine ek olarak 1 kat fazladan yapılaşma hakkı 
verilmesinde ilgili idaresi yetkilidir. 

34. Belediyemizce ruhsat düzenlenmesi aşamasında; mevcut yapılaşmadan 
kaynaklanan veya kadastronun sayısallaştırma ve orijinal çözüm işlemleri 
neticesinde; üzerinde tecavüz bulunan parsellere, talep edilmesi halinde; parsel 
malikinin muvafakati alınarak ruhsat düzenlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

35. Otopark rampası eğimi parsel sınırından başlatılabilir. Umumi otoparklar 
haricinde, otopark ihtiyacını bünyesinde karşılayan binalarda, otopark rampası 
eğimi %20’den fazla olamaz. 

36. Çatıların; 
(a)Civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve 

ihtiyacına uygun olması esastır. 
(b) Çatı eğimi saçak yapılması halinde saçak ucundan, aksi halde son kat 

döşemesinin bittiği noktadan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine oturtulamaz. 
(c) Çatı şekli; ulaşılacak azami mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla, 

çatı eğimi azami %45’e kadar arttırılabilir olup; beşik çatı kurulacağı varsayılarak 
belirlenir. 

(d) Azami mahya yüksekliği 5.00 m’yi geçmemek şartı ile hesaplanacak mahya 
yüksekliklerini aşmamak ve en çok meyil içinde kalmak şartıyla çatı şekli 
serbesttir. 

(e) Çatı katında ve çatı piyesinde iskan edilebilir alanların kat yüksekliği minimum 
1.80 m’dir. 
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(f) Bu maddeye göre hesap edilen azami mahya seviyesi aşılmamak ve hesaplanan 
çatı eğimi içerisinde kalmak şartıyla; gizli dere uygulaması yapılabilir. 

(g) Çatı arasında yapılan piyeslerin terasa açılan kapı dışındaki güvercinlik 
(pencere) boşluklarının her biri 1.20 m2’den büyük olamaz. Bu güvercinlikler 
birbirine eklenerek bant haline getirilemez ve toplam uzunlukları ait olduğu 
cephenin 1/5’ ini geçemez ve bu güvercinliklerin mahya yüksekliği hiçbir yerde 
ait olduğu döşeme üst kotundan itibaren 3.50 metreyi geçemez. 

(h) En çok 1 bodrumu hariç 2 katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü binalarda çatı 



arası piyesi ve çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili belediye yetkilidir. 
(i) Saçak mesafesi 1 metreyi geçemez. Kapalı ve açık çıkmalı yerlerde çıkmadan 

sonra saçak mesafesi 0.50 metreyi geçemez. 
(j) Avan proje uygulamalarına ilişkin yapılar, korunması gerekli kültür varlıkları, 

anıtsal yapılar, sanayi yapıları, resmi ve umumi yapılar, dini yapılar vb. Yapıların 
çatıları ve bunların yeni yapılacak ya da tamir veya tadilat edilecek olan çatıları, 
bu madde hükümlerine tabi değildir. 

37. Tek bağımsız bölümlü binalarda merdiven basamak yüksekliği 0.18 metreye 
kadar yapılabilir. 

38. Yapıların bodrum katlarında yapılacak, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su 
depoları, jeneratör ve enerji odası asgari alanları 15m2 olarak kabul edilir. 

39. Kademelendirme: 

• İlk kademede yoldan kotlandırma yapılır. 

• İkiden fazla yola cepheli parsellerde; kademe hattına paralel olan yollarda 
kademeden kaynaklı yüksekliğin yoldan 3.50 m.den fazla olmaması şartı 
aranmaz. 

• Kademe hattından kaynaklı zemin kat taban döşemesi ön bahçede tesviye 
kotunun altında kalırsa gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydı ile zemin kat 
taban döşemesine kadar bahçe kademe hattınca tesviye edilebilir. 

• Kademeli projelerde yapının en fazla 1 bodrum cephesi açığa çıkabilir. 
40. Ayrık nizam 4 katlı (A-4) ve Bitişik nizam 4 katlı (B-4) olan yapı adalarından, 

mevcut istikamet uygulanan parsellerde, parsel maliklerinin talebi üzerine, 
parsel cephelerinden planda ve/veya yönetmelikte belirtilen miktarlardan daha 
fazla çekme yapılabilir. 

41. 08.02.2002 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çınarcık 
Revizyon İlave Uygulama İmar Planı öncesinde yapı ruhsatı veya temel 
teskeresi almış ve yapılaşması teşekkül etmiş parsellerde; insanların can ve mal 
güvenliğinin sağlanması ve geçmişten günümüze kazanılmış haklarının 
iadesinin yapılması amacıyla; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında risk tespiti yapılarak yıkım 
kararı alınan yapıların yeniden inşasında; yapı adasının tamamının imar ve 
şehircilik müdürlüğünce yapılacak çalışmayla; mevcut teşekkül etmiş toplam 
taban oturumu, yapı emsali, çekme mesafeleri incelenerek bu doğrultuda 
adadaki yeni yapılaşmaya esas çekme mesafeleri, istikamet, taban oturumu, 
emsal hesabı vb. gösteren vaziyet planı ve rapor hazırlanarak bu kapsama giren 
yapıların, ruhsatını aldığı tarihte yürürlükte olan imar planı yapılaşma şartlarını 
da aşmamak şartıyla toplam inşaat alanı, kat adedi, taban oturumu, bahçe 
mesafeleri, açık ve kapalı çıkmalar ile ilgili hakları müktesep hak kabul edilerek 
Yapı Ruhsatı düzenlenebilir.    Ayrıca anılan kapsama giren bu tarz yapıların 
yapıldığı tarihten sonra yapılan gerek imar planı tadilatı gerekse imar 
uygulamaları neticesinde parsel alanları eksilen ve bu nedenle de mevcut 
projesine uygun şekilde parseli içinde taban oturumu sağlanamayarak bağımsız 
bölüm kaybına uğrayan yapılara ilk ruhsat tarihindeki yapı emsal alanı ve silüet 
korunarak en fazla bir ilave kat verilmek şartıyla (ilave kat verilebilmesi için 
yapının bulunduğu imar adasında 6306 sayılı kanun kapsamında 
değerlendirilecek bu tarz yapılardan bir kat yüksek yapı olması şartı aranır) Yapı 
Ruhsatı düzenlenebilir.                                                 Bu madde kapsamında 
yapılacak yapılara yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında otopark, deprem, 
yangın, ısı yalıtımı ve asansör hususlarında güncel yönetmeliklere uyulacaktır. 
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42. Eğimli arazilerde yapılacak olan tek bağımsız bölümlü konut yapıları ile ticari 
amaç içeren (bağımsız bölüm şartı aranmaz) yapıların; ön bahçe, yan bahçe, 
ve arka bahçeleri +-0.00 kotunun altına inmemek şartıyla tesviye edilebilir ve +-
0.00 kotunun üstüne çıkılmamak şartıyla dolgu yapılabilir. Bu durumdaki tesviye 
ve dolgularda “Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve +-0.00 kotunu 
geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.“ hükmü saklı kalmak kaydıyla bahçe 
duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki en yüksek kaldırım kotunu 0.50 
metreden ve en düşük kaldırım kotunu da 1.50 metreden fazla geçmeyeceği 
esas alınır. Bahçe tesviyelerinden ve dolgulardan dolayı oluşacak kademe ve 
yüksekliklerden çevre binaların, parseldeki binanın ve bahçelerdeki yaşam 
alanlarının güvenliğini sağlayacak şekilde teraslama, istinat duvarı ve benzeri 
uygulamalar mühendislik esaslarına göre projelendirilerek yapılır. 
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