
EMSAL HARİCİ 
%30 ‘ A 

 DAHİL EDİLENLER 
TABAN ALANINA 

DAHİL EDİLMEYENLER 

TAMAMEN 
TOPRAĞA 
GÖMÜLÜ 

 BODRUM KAT 
 

YOLA CEPHESİ BULUNMAYAN TEK 
BAŞINA BAĞIMSIZ BÖLÜM 
OLUŞTURMAYAN,  
 
+BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ 
VEYA PARÇASI OLMAYAN,TİCARİ 
AMAÇ İÇERMEYEN,YAPI YAKLAŞMA 
SINIRI İÇİNDE KALAN 500 m2’yi 
AŞMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEN 
ORTAK ALAN NİTELİĞİNDEKİ; 
• Jimnastik salonu, oyun ve hobi 

odaları, yüzme havuzu, sauna 
gibi sosyal tesis, spor birimleri ve 
depolar 

 
+İLAVE KAT GÖRÜNÜMÜNE NEDEN 
OLMAYAN; 
• Konut kullanımlı bağımsız 

bölümün BBBA’nın %10’unu 
aşmayan amaçlı eklentiler, Ticari 
kullanımlı BBBA’nın %50’sini 
aşmayan depo amaçlı eklentiler 
 

• Ortak alan niteliğindeki MESCİT 
VE MÜŞTEMİLATIN konutlarda 
100 m2’si konut dışı yapılarda 
200 m2 
 

ORTAK ALAN NİTELİĞİNDE OLMAK 
KAYDIYLA; 
• Otopark alanları 
 
• Su sarnıcı, gri su toplama 

havuzu, otopark, sığınak ve 
tesisat hacimleri, yakıt ve su 
depoları 

• Ticari amaç içermeyen , ortak 
alan niteliğindeki çocuk oyun 
alanlarının ve çocuk bakım 
ünitelerinin toplam 75 m2’si 
 

 

 
• Sığınak, asansör boşlukları 

,bacalar, şaftlar,ışıklıklar, 
ısı ve tesisat merkezi,su 
deposu,enerji 
odası,kömürlükler ve 
kapıcı dairesi HESAP 
EDİLEN ASGARİ ALANLARI 

 
• KONUT KULLANIMLI 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NET 
ALANININ %10’UNU , 
TİCARİ KULLANIMLI 
BAĞIMSIZ BÖLÜM NET 
ALANININ %50’SİNİ 
AŞMAYAN depo amaçlı 
eklentiler 
 

• Bina için gerekli min. 
Sığınak alanı 

 
• Binaya veya tesise ait olan 

ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemleri ve 
enerji verimliliği 
sistemlerinin bulunduğu 
alanlar, arıtma tesisi, yakıt 
ve su depoları, silolar, 
trafolar, jeneratör, ısı 
merkezi, enerji odası, 
kömürlük, eşanjör ve 
hidrafor bölümleri 

• Taban alanına dahil 
edilmeyen kullanımlar 

 
• Avlular, iç bahçeler 

 
• Binaların yangından 

korunması hakkında 
yönetmeliğin gerekli 
gördüğü normal merdiven 
haricinde kaçış yolu 
içerisinde yer alan, ASGARİ 
ÖLÇÜLERDE VE 
ADETLERDE yapılan 
merdiven evi 
 

• ASGARİ ÖLÇÜLERDEKİ 
asansör boşlukları, 
ışıklıklar, çöp ve atık 
ayrıştırma bacaları, hava 
bacaları ve şaftlar 

 
• Güneş panellerinin temel 

ve kaidesi haricindeki 
kısımları 

 
• Atrium ve galeri boşlıkları 

 

 
 
 

• Su sarnıcı, gri su toplama 
havuzu, otopark, sığınak ve 
tesisat hacimleri, yakıt ve 
su depoları 

 

• Avlular, iç bahçeler 
 

• Binaların yangından 
korunması hakkında 
yönetmeliğin gerekli 
gördüğü normal merdiven 
haricinde kaçış yolu 
içerisinde yer alan, ASGARİ 
ÖLÇÜLERDE VE 
ADETLERDE yapılan 
merdiven evi 
 

• ASGARİ ÖLÇÜLERDEKİ 
asansör boşlukları, 
ışıklıklar, çöp ve atık 
ayrıştırma bacaları, hava 
bacaları ve şaftlar 

 
• Güneş panellerinin temel 

ve kaidesi haricindeki 
kısımları 
 

KISMEN AÇIKTA 
KALAN  

BODRUM KAT 
 

• Zorunlu otopark 
alanlarının 2 katı 

 
• Üstü sökülür-takılır hafif 

malzeme ile kenarları rüzgar 
kesici cam panellerle kapatılmış 
olsa dahi açık oturma yerleri 

 
• Sökülür-takılır-katlanır cam 

panellerle kapatılmış olanlar 
dahil olmak üzere balkonlar ve 
açık çıkmaların 2 m genişliğini 
geçmeyen kısımları, kat bahçe ve 
terasları, iç bahçeler, 20. 
maddenin 8. fıkrasının (d) bendi 
haricindeki kat ve ara 
sahanlıkları dahil asgari 
ölçülerdeki  açık veya kapalı 
merdiven evine bu alanın %50’si 
kadar yapılacak ilave, tek 
bağımsız bölümlü konutlar hariç; 
bina giriş holleri ile kat holleri ve 
asansör önü sahanlıkların asgari 
ölçülerdeki kısımları 

• Ticari amaç içermeyen , ortak 
alan niteliğindeki çocuk oyun 
alanlarının ve çocuk bakım 
ünitelerinin tolam 75 m2’si ZEMİN 

• Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın 
bürüt alanının %10’unu aşmayan zemin terasları 

• Asgari sayıda her bir kapıcı 
dairesinin 75 m2’si 

 
ORTAK ALAN NİTELİĞİNDE 
OLMAK KAYDIYLA; 
• Zorunlu otopark 

alanlarının 2 katını 
geçmeyen otopark alanları 
 

• Bağlantılı olduğu bağımsız 
bölümün veya bulunduğu 
katın bürüt alanının 
%10’unu aşmayan zemin 
terasları 

KAT 
 

• Giriş saçakları 
 

• Bina için gerekli minimum 
sığınak alanı 

• Ortak alan niteliğindeki 
MESCİT VE MÜŞTEMİLATIN 
konutlarda 100 m2’si 
konut dışı yapılarda 200 
m2 

• Binaya veya tesise ait olan 
ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemleri ve 
enerji verimliliği 
sistemlerinin bulunduğu 
alanlar, arıtma tesisi, yakıt 
ve su depoları, silolar, 
trafolar, jeneratör, ısı 
merkezi, enerji odası, 
kömürlük, eşanjör ve 
hidrafor bölümleri 
 

YOLA CEPHESİ BULUNMAYAN TEK 
BAŞINA BAĞIMSIZ BÖLÜM 
OLUŞTURMAYAN,  
 
+BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN EKLENTİSİ VE 
YA PARÇASI OLMAYAN,TİCARİ AMAÇ 
İÇERMEYEN,YAPI YAKLAŞMA SINIRI 
İÇİNDE KALAN 500 m2’yi 
AŞMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEN 
ORTAK ALAN NİTELİĞİNDEKİ; 
• Jimnastik salonu, oyun ve hobi 

odaları, yüzme havuzu, sauna 
gibi sosyal tesis, spor birimleri ve 
depolar 

 
+İLAVE KAT GÖRÜNÜMÜNE NEDEN 
OLMAYAN; 
• Konut kullanımlı bağımsız 

bölümün BBBA’nın %10’unu 
aşmayan amaçlı eklentiler, Ticari 
kullanımlı BBBA’nın %50’sini 
aşmayan depo amaçlı eklentiler 

• Giriş saçakları 
 

ÇATI 
- 

TERAS 

• Ortak alan teras çatılar ve çatı bahçeleri 
 

• Yapı yüksekliği 60.50 m’den fazla olan binalar ile zorunlu 
binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesisat katları 

 
BAHÇE 
Veya 

ANA YAPININ DIŞI 

• Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, 
yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan bahçe alanının %10’unu geçmeyen 
kameriye,  pergole, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu 

• Bahçe duvarı, istinat duvarları, 6m2’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri 
• Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama 

havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi 
• Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar 
• Açık otoparklar 
• Giriş saçakları 

• Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici 
cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri 

 

• Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız 
bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı 
sistemleri ile bütünleşik olmayan bahçe alanının %10’unu 
geçmeyen kameriye,  pergole, sundurma, açık yüzme ve süs 
havuzu 

• Bahçe duvarı, istinat duvarları, 6m2’yi geçmeyen kontrol 
veya bekçi kulübeleri 

• Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, 
jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri 
dönüşüm hazneleri, ısı merkezi 

• Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere 
kanopiler ve arkatlar 

• Açık otoparklar 
• Giriş saçakları 
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