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BA$KANLIK MAKAMINA

03.07.2017 / 30113 sayrh resmi gazetede yayrmlanan ve 01.10.2017 tarihinde ytiriirliile giren
planlr Atanlar imar Yiinetmeligi, Qatrlar ile ilgili 4O.Maddesinde gegen; "Qat ann, civanndaki

cadde ve sokaHann mimari karaherine, yap acak binarun nitelik ve ihtiyactna uygun olmast ;arttr.
Qan epimleri, kullantlacak qdfi malzemesi ile yarenin mimari 6zelli{i ve iHim Eartlan dikkate

alnarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir." ifadesi ile 5393 Say r Belediye Kanunu'na
istinaden;

Kentimizde oluqmug olan gatr form karakteri ve gatr arasl kullammr da giiz dniiLnde

bulundurularak binalann gatrlarrnda uyulacak esaslar belirlenmigtir.

Uygun gdrtigle olurlanmza arz ederim.

Murat YIL
imar ve gehircR Miidiiru v.

AUw

Qfu2)4--t
Dt. Ahmet ATAq €' I
Belediye Bagkanr /

4^"-
Yrd.Dog.Dr. Erkan UQKAN

Bagkan Yardtmctst

EK:
Eskiqehir Tepebaqr Belediyesi, Binalarrn Qatrlan ile ilgili Uygulama Esaslarr

liti Sayfa vitin, Bir Sayfa $ematik Qizim, Toplam U9 Sayfa)

0 c su0d fi10



ESKI$EHIR TEPEBA$I BELEDI\'ESI
BiNALARIN qATILARI iLE iLGiLi UYGULAMA ESASLARI

03.07.201.7 / 30113 sayrh resmi gazetede yaylmlanan ve 01.10.2017 tarihinde ytiriirliife giren
Planh Alanlar Imar Yiinetmeliii, Qatilar ile ilgili 40.Maddesinde gegen; "Qat artn, civarmdaki
cadde ve soknklann mimari knraherine, yap acak binanm nitelik ve ihtiyacma uygun olmas Sartttr.
Qau e$imler| kullarulacak qafi malzemesi ile ydrenin mimari dzelli{i ve iklim Sartlan dikkote
almarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir." ifadesi ile 5393 Sayrh Belediye Kanunu'na
istinaden;

Kentimizde olugmug olan gatl form karakteri ve gatl arasr kullanrmr da 96z 6niinde
bulundurularak binalarrn qatrlannda uJulacak esaslar belirlenmiqtir.

Qatrlar Ile Ilgili Uygulama Esaslarr

Qatrlarrn %o45 epimli mahya yiikseklili ddhilinde kalmasr ve yaprmn durum ve ihtiyacrna uygun
olmasr zorunludur. imar plamnda 3 ve daha az kath yaprlarda; gatr elimleri her ydne uygulanmak
zorunda olmayrp, aynk nizam ve en az iig tarafr bahgeli olan bitigik nizamda gatr elimi iki simetrik
ytinde uygulanmahdrr. Ug yol cepheli ada baqr parsellerde ise yalruzca komqu parsellere bitigik olan
cephelerde gatt elimi diizenlenmesi yeterlidir. Derinlili velveya cephesi 20.00 metreyi gegmeyen
k6ge parsellerde yol cephelerine, diperlerinde her ydne uygulanrr. Sadece yol cephelerine elim
uygulanan kdqe parsellerde verilecek maksimum mahya kotu gatr eliminin iki ydne hesaplanmasryla
elde edilen kotu agamaz.

Qatr aralarrnda ydnetmelikte belirlenen dlgiileri saplamak kaydryla su deposu, asansdr makine dairesi
ve son katlardaki balrmsrz bdltimlerle irtibath bdli.imler diizenlenebilir. Bu durumlarda asanscirler
gatr arasrna hizmet verebilir. Son kat diizenlemesinin gatl arasr ile birlikte yaprlmasrrun istendigi
durumlarda ise ilgili mevzuat hiikiimleri ile hesaplanacak azami sagak kotu altrnda baqlamak velveya
normal kogullardaki azami mahya yiikseklilini gegmemek iizere gatr drttsti %45 elimi agabilir.
Tamir, tadil vb. durumlar igin gatr araslna ve gatl iisttine ulagrlabilecek gekilde diizenleme
yaptlmahdtr. Yangtn dnlemleri gergevesinde, dubleks dairelerin gatr katmdaki bdliimlerinden yangrn
kagrgr diizenlenebilir. Yangrn kagrgr diizenlenmesinin zorunlu olmadrlr hallerde dubleks dairelerin
gatr arasrnda kalan mahallerinden yangrn kaprsr aranmakszm ortak alana grkrq diizenlenebiiir.

Dubleks merdivenleri; yaprrun statik sistemine uygun olarak ve sonradan sdkiiliip kaldrrrlamayacak
bigimde yaprlmahdrr.

Yaprdaki grkmalar ile cephe hattrndaki si.ireklililin bozuldulu durumlarda gatr ba$langrg hattrmn
6niinde brrakrlan boq alanlar, iizerinde gezilemeyen teras gatl olarak diizenlenebilir. Ydnetmelik ve
plan notlanmn zorunlu krldr[r bitiqik parsel gekmelerinde ise gatr eSimi uygulanmayabilir.
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Qatr arasrnda olugturulan bciliimlerde, gatr fenerinin <iniinde teras/agrk alan diizenlenebilir. Ancak
iistii agrk teraslar ve kapah olan kuqluk pencerelerin her birinin toplam cephe boyu 2.50 metreyi
ge9emez.

Kugluk penceeleri ve teraslar gibi agrklklar arasr mesafe minimum 1,50 metre olmahdrr. Bu
agrkhklar birlegtirilerek diizenlenemez.

Qatl tist 6rtt malzemesi, gatrmn her yiizi.inde aynl veya uyumlu olmakdrr (renk ve doku). Eskigehir'in
ktq gartlan diigiiniilerek dayanrmr yiiksek malzemeler seqilmelidir. Membran tiirtinde, serilen
malzemeler ile Qevre ve $ehircilik Bakanhfr'nrn belirledili gatr tlst 6rtii malzemeleri drqrndaki
malzemeler kullamlmamahdr. Qatrlarda kar tutucu malzeme kullamlmahdrr. Qatr parapetlerinin
yiikseklili 1 .10 metreyi gegmemelidir.
Tescilli sivil miman 6me!i, amtsal ve kamu yararh yaprlar ile dini yaprlann gatr drtiileri ve bunlann
yaprlacak, tamir ve tadil edilecek gatr 6rtiileri bu kayrtlara tabi defiildir.

* Yaprlann durum ve ihtiyacrna ycinelik olarak krrma gatrlardan farkh gatr tipleri de uygulanabilir.

Mansard I Tonoz Tipi Qatr

Qafi ile ilgili uygulama esaslanrun eki olarak diizenlenen gematik gizimde belirtilen sayrsal verilere
uymak qarttyla; talep edilmesi halinde mansard veya tonoz tipi gatrlar dtizenlenebilir. Mimari ve Statik proje
gereklilikleri gdz dniinde bulundurularak galdag malzemeler (cam, 9e1ik, vb.) kullanrlabilir. Mansard Qatr
sntrlarr igerisinde kalmak $artryla tonoz vb. gatr tipleri de diizenlenebilir.

Mansard gatr yaprlmak istenen ancak, yetersiz parsel dlgtileri nedeniyle o/o45 ga'o elimiyle olugan,
gatt i9 yiikseklipinin konutlarda istenen mahal boyutlanm sallamadrlr durumlarda; %45 egimle ulaqrlan
mahya yiiksekliline uyulmayabilir ve mahya yiikseklili 4.00 metreye kadar yaprlabilir.

Qatt arastnda yaprlan piyeslerin agrhp kapanabilen pencereleri qatrrun yaprsal durumunu zorlamamak
ve gatr araslna gtktq verilmemek kaydryla azarni 2.00 metreye kadar yaprlabilir. Mansard ve tonoz tipi
gatrlarda asansdr iist tabliyesi qatr elimini 1.20 metreden fazla agmamahdrr.

DAYANAK

Planlr Alanlar imar Yiinetmelifii (Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmi Gazete Sayr : 30113)

5393 Sayrl Belediye Kanunu
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