
D.4. PLAN HÜKÜMLERİ  

            D.4.1. GENEL HÜKÜMLER 

 

D.4.1.1. Amaç  

 

Ereğli kentsel sit alanı (koruma amaçlı uygulama imar planı içerisinde) Kültür ve Tabiat 

Varlıkları’nın sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korumak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda koruma ve kullanım kararlarının 

verilmesi bu plan hükümlerinin esas amacıdır. 

D.4.1.2. Kapsam 

Bu plan hükümleri Karamürsel belediye sınırları içerisinde yer alan; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 16.09.2005 tarih ve 919 sayılı kararı ile kentsel sit ilan edilen alan için 

hazırlanan koruma amaçlı imar planının ekidir.  Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı, Plan Raporu, Kentsel Tasarım Rehberi, K.V.T.V.K. Bursa Bölge Kurulu kararı 

ile onaylanan envanter paftaları, tescil listeleri ve plan hükümleri ile bir bütündür. 

D.4.1.3. Onama Ve Değişiklik Hükümleri 

 

Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri, ilgili Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü ile yetkili belediye meclisince onandıktan sonra 

yürürlüğe girer. Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı müellifinin ve planlama 

ekibinin hakları, fikir ve sanat eserleri kapsamında saklıdır. Ereğli Koruma Amaçlı İmar Planı’nda ve 

bu plan hükümlerinde, plan müellifinin uygun görüşü, ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun uygun görüşü ve yetkili belediyeni onayı ile değişiklik yapılabilir. 

 

D.4.1.4. Mevzuat 

-Bu plan hükümlerinde yer almayan konularda koruma ilkelerine aykırı olmamak koşulu ile 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Koruma ve İmar Faaliyetleri 

ile ilgili diğer kanunlar ile bu kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları geçerlidir . 

- Bu plan hükümleri esaslarına göre yapılacak tüm yapılarda sağlık ve fen koşullarına, TSE tarafından 

belirlenmiş standart, yönetmelik, genelge ve tüzük hükümlerine uymak zorunludur. 

-Plan hükümlerinin uygulanmasında tereddüde düşülmesi halinde, ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 

-Yapı denetim yasası hükümleri çerçevesinde onarım ve tadilat yapılacak yapılarda yapının statik açıdan 

incelenmesi yapılarak güçlendirme projesi istenecektir. 

D.4.1.5. Tanımlar 

 

Ereğli Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan hükümlerinde adı geçen başlıca tanımlar aşağıda verilmiştir: 



Sit Alanlarına İlişkin Tanımlar 

—SİT; Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin 

sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının 

yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler 

ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanları, 

—KENTSEL SİT; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları 

sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının 

(yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanları, 

—KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca 

belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat 

varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, 

demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı 

olarak; hâlihazır harita üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş 

yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma 

esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamaları, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, 

uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin 

tasarım esasları, yoğunluk ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri 

uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler 

ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama 

imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlar. 

 

—BAKIM; sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari 

öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. (çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana vb.) . 

—ONARIM; yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari 

öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. 

—BASİT ONARIM; yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen 

mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış 

sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimine uygun olarak yenilenmesi 

bu kapsamda tanımlanmıştır. 

—ESASLI ONARIM; yapıların röleveye dayanan, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile diğer ilgili 

belgelerin içerikleri ve ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerdir. Sağlamlaştırma 

(Konsolidasyon), Yeniden Yapım (Rekonstrüksüyon), Temizleme (Liberasyon), Bütünleme 

(Reintegrasyon), Yenileme (Renovasyon), Taşıma (Moving) 

—SAĞLAMLAŞTIRMA (REKONSOLİDASYON); yapının malzemesinin, taşıyıcı sisteminin veya 

üzerinde bulunduğu zeminim sağlamlaştırılması, 

—YENİDEN YAPIM  (REKONSTRÜKSİYON); tümüyle yıkılmış ya da çok harap durumda olan bir 

yapının, gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki 

mevcut belgelerden yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum 



alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği 

kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı olarak yeniden yapılması, 

—YAPISAL TEMİZLEME; yapının tarihi ve estetik değer taşımayan eklerden arındırılması, 

—KİMYASAL TEMİZLEME; yapı cephelerinde çeşitli teknik ve kimyasallar ile temizlik yapılması, 

—CEPHE YENİLEME 1; eski yapılarda değiştirilen cephe elemanlarının (kapı, pencere, vb.) 

oranlarının yenilenerek, geleneksel yapı cephelerine uyumlu hale; cephe kaplamasının ve/veya renginin 

Kentsel Tasarım Rehberinde belirtilen esaslara uygun hale getirilmesi, 

—CEPHE YENİLEME 2; yeni yapılarda cephe elemanlarının (kapı, pencere vb.) oranlarının yenilerek, 

geleneksel yapı cephelerine uyumlu hale; cephe kaplamasının ve/veya renginin Kentsel Tasarım 

Rehberinde belirtilen esaslara uygun hale getirilmesi. 

 

D.4.1.6. Kentsel Tasarım Rehberi 

 

Kentsel Tasarım Rehberi, yapılacak proje ve uygulamalar için yönlendirici bilgiler içerecektir. Bu plan 

ve plan hükümlerinin eki olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberi, K.V.T.V.K. Kocaeli Bölge 

Kurulu’nun uygun kararı ve ilgili belediye meclisinin onayı ile yürürlüğe girecektir. 

 

D.4.1.7. İmar Uygulamaları 

 

- Plan sınırları içinde uygulama bu plan hükümleri ve koruma ilkelerine aykırı olmamak koşulu ile 3194 

sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

- Kamu mülkiyetinde bulunmayan kentsel ve sosyal altyapı alanları kamu eline geçmeden veya terkin 

yapılmadan herhangi bir uygulama yapılamaz. 

- Plan sınırları içerisindeki parsellerde imar hakları brüt parsel üzerinden hesaplanmıştır.  

- İmar hakkı verilen (kütle tanımlanan)  parsellerde, terk oranı %40’ı aşsa dahi, bilabedel kamuya terk 

edilecektir.Bilabedel terk yapılmadan 1/1000 ölçekli Ereğli Kentsel Sit Koruma Planında tanımlanan 

haklar kullanılamaz. 

- Plan onama sınırları içinde yer alan tescilli korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu 

parseller, bitişik parselleri ile tescilli parsellere cephe veren karşı parsellerde yürürlükteki ilke kararları 

doğrultusunda yeni yapılaşma öncesi Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 

izin alınacaktır. Diğer parsellerdeki uygulamalardan ilgili belediyesi sorumludur. 

- Plan onama sınırları içerisinde tescilli korunması gerekli kültür varlığı bulunan parseller ile bunlara 

bitişik ve cephe veren karşı parseller dışındaki tüm parsellerde yola terk, cins değişikliği, kat irtifakı, 

vb. imar uygulamalarında 1/1000 Ölçekli Ereğli Koruma Amaçlı İmar Planı koşullarına göre ilgili 

belediyesince denetim yapılacaktır. 

- Kadastral mülkiyet sınırlarının imar planı ile çakışmaması durumunda -2+2 metre sapmalarda plan 

değişikliği ve onayına gerek kalmadan düzenleme yapmaya ilgili belediyesi yetkilidir. Yapılacak 

düzenleme ile yol, yeşil alan, meydan vb. kamusal alanlar küçültülemez ve daraltılamaz. 



- İmar uygulamalarında kadastro müdürlüklerinin onayladığı kadastro mülkiyetleri baz alınacaktır. 

- Kamulaştırma yapılan parsellerde imar hakları kamulaştırma sonrasında kalan parsellere göre yeniden 

tanımlanacaktır. 

-Parsellerde gösterilen kütle boyutları ve konumları esas alınacak olup, konumunun değiştirilmesi 

talebinde plan müellifi ve Koruma Bölge Kurulu kararına göre işlem yapılacaktır. 

 

-Planlama alanının güneyinde karayolları kamulaştırma sınırları içerisinde kalan 2732, 141, 2123, 2359, 

144, 147, 149 , 151, 2791, 157, 2714, 165, 1862 nolu parsellerde; kamulaştırma sınırı dışında kalan 

kısım hesaplanarak, parsel alanı kabul edilmiştir. Bu alan üzerinden öneri kütleler oranlanarak 

tanımlanmıştır. 

 

İfraz ve Tevhid Koşulları 

 

—Planlama sınırları içerisinde tanımlanan kütlelerin her biri bir parselde yer alacak şekilde ifraz 

yapılabilir. 

—Planlama sınırları içerisinde belirtilen tevhid veya ifraz işlemleri yapılmadan uygulamaya geçilemez. 

—Planlama sınırları içerisinde parsel sahipleri isteğe bağlı olarak tevhid yapabilir. 

 

D.4.1.8.  Müdahale Biçimleri  

 

Bu planın eki olan müdahale biçimleri paftasında öngörülen hususlara uyulması zorunludur. Tescilli 

yapılar ve tescilli yapı bitişiği/karşısı parsellerde müdahale biçimleri paftasında öngörülen müdahaleler 

tavsiye niteliğinde olup, bu parsellerde Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı 

olmadan herhangi bir uygulama yapılamaz. 

 

D.4.2. KORUMA VE YAPILANMA HÜKÜMLERİ 

 

 

D.4.2.1. Tescilli Yapılar Ve Kültür Varlıkları 

 

—Ereğli Koruma Amaçlı İmar Plânı sınırları içinde kalan ve Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş sivil mimarlık ve doğal anıt örnekleriyle, bunları tamamlayan 

özgün müştemilatlar, bahçe duvarları ve ağaçları ile birlikte korunacaktır. Tescilli yapıların her türlü 

onarımında dış cephelerde pencere, kapı, saçak, pervaz, eli böğründe, furuş, harpuşta, kafes, dikme, 

kiremit vb. mimari elemanları yok edecek değişiklikler yapılamaz ve teklif edilemez. Bina içinde 

merdiven, tavan süslemesi, ahşap oymacılık, duvar resmi, alçı kabartma, özgün ocak vb. gibi mimari 

öğeler yok edilemez. Bina içindeki ve dışındaki bu mimari öğeler ölçü, biçim ve malzeme olarak 

değiştirilemez. 

 



— Tescilli anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılara Karamürsel Belediyesi tarafından hazırlanacak 

alternatif tescil bilgi levhaları oluşturulacak, tescil numaralarını da içeren levhaları ilgili Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi sonrasında tescilli anıtsal ve sivil mimari 

yapıların görülecek uygun bir noktasına yerleştirilecektir. 

 

— Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke 

kararlarına uyulacaktır. Bu kapsamda; onarılarak korunacak tescilli yapılar, rölevesi çıkarılıp bölge 

koruma kurulu kararı ile grup derecesi belirlenir, 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda bakım ve onarım 

yapılabilir. Bu yapıların her halükarda Deprem Yönetmeliği gereği incelemesi yapılarak, güçlendirme 

projesi ile inşaat ruhsatına bağlanması zorunludur. 

 

D.4.2.2. Tescilli Yapı Koruma Alanında* Yer Alan Mevcut Yapılar Ve Parseller 

 

Tescil edilmiş olan yapıların koruma alanında yer alan parsellerdeki yapıların, her türlü basit ve esaslı 

onarım, değişiklik, ilave ve yeni yapılanma vb. uygulamaları için ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun onayının alınması zorunludur. 

Ahşap Karkas Yapılar:(Tescilli Yapı Koruma Alanı Dışında Olan Yapılar) 

—Planlama alanında geleneksel konut malzemesi olan ahşap karkas sistem yapıların korunması  esastır.  

—Konut Adalarında bulunan ahşap/karkas sistem yapılarda kat yükseklikleri, bahçe  mesafeleri ve taban 

alanları açısından mevcut durum imar durumudur. Ahşap karkas sistemde yapılmış olmasına karşın, 

konumu uygun olmayan parsellerde bulunan yapıların yıkılması halinde önerilen yapılar, mevcut kontor 

ve gabarileriyle plan üzerinde gösterildiği yerde yapılacaktır. 

—Parsellerde gösterilen kütle boyutları ve konumları esas alınacak olup, konumunun değiştirilmesi 

talebinde plan müellifi ve Koruma Bölge Kurulu kararına göre işlem yapılacaktır. 

—Tescilli yapılar ve tescilli yapıların koruma alanları dışındaki ahşap karkas sistem yapılarda yıkılıp 

yeniden yapılanmalarda, yeni yapının ahşap/karkas malzemeden yapılması koşuluyla yıkılan yapının 

taban alanı, bahçe mesafeleri ve kat yüksekliğine göre imar durumu düzenlenecektir. Bu maddeye göre 

alınacak imar durumu, inşaat ruhsatı vb. diğer belgelere yapının ahşap/karkas malzemeden yapılacağı 

hükmü mutlaka yazılacaktır. Bu hükme aykırı uygulamalarda devam eden inşaatlar durdurulur. Aykırı 

uygulama düzeltilene kadar inşaata devam izni verilemez, tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izni 

düzenlenemez.  

 
 

D.4.3. KENTSEL KULLANIM ALANLARI 

 

 

D.4.3.1. Konut Alanları  

 

—Planlama alanında konut adalarında gösterilen kütle boyutları ve konumları esas alınacak olup, 

konumunun değiştirilmesi talebinde plan müellifi ve Koruma Bölge Kurulu kararına göre işlem 

yapılacaktır. 



 

—Planlama alanı içerisinde tanımlanan yeni yapılarda kat yükseklikleri ve cephe ölçüleri plan üzerinde 

gösterilen şekildedir. 

 

 

 

D.4.3.2. Ticaret Alanları 

 

—Ticaret alanı olarak tanımlanan adalardaki parsellerde bulunan“Sivil Mimarlık Örneği” , korunması 

gerekli ahşap ve yeni önerilen  yapılarda üst katlarda konut kullanımı yer alabilir. 

—Ticarethane tabelaları ve reklâm panoları belediyece tayin edilecek standartlarda yapılıp, belirtilecek 

yerlere asılacaktır. Tescilli yapıların üzerlerine ışıklı ve ışıksız reklâm panosu konulamaz, zorunlu 

görülen haller için ilgili koruma kurulunun onayı aranacaktır.  

—Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Ticaret Alanları” olarak 

gösterilen alanlar dışında kalan parsellerde ticari kullanımlara yönelik yapı yapılamaz. İhtiyaç 

duyulması halinde planda tanımlı ticaret alanları dışında ticarete yönelik kullanımlara, ilgili kültür ve 

tabiat varlıklarını koruma kurulu onayı ile izin verilebilir. 

—B-1 olarak  gösterilen ticaret adalarında 1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835 

parsellerde kat yüksekliği Hmax.:4.5 m (1 kat) tır. E= 1.00 olup, bitişik yapı düzeni uygulanacaktır. 

—Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Ticaret Alanı” olarak gösterilen 

alanlarda ticaret alanları  kişi başına 1.2m²’den hesaplanarak 2076m² olarak tanımlanmıştır.  

—Ticaret alanı olarak tanımlanan adalarda 1825, 1857, 1861, 1984, 1970, 1969, 1968, 1967, 1975, 1976, 

1977, 1980, 1981, 1983, 1794, 1798, 1819, 1820, 1821, 2039, 2038, 2040, 2041, 2044, 2520, 2049, 

2050, 2057, 2058, 2071, 2074, 2075, 2085, 2087, 2090 parsellerde tanımlı “Sivil Mimarlık Örneği” ve 

korunması gerekli ahşap yapılarda yer alacak ticari fonksiyonun, yapının özgün plan şeması ve cephe 

özellikleri ile “uyumlu kullanım” özelliği taşıması ve proje aşamasında ilgili Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanması zorunludur. 

—Ticaret alanlı olarak tanımlanan alanlarda lokantalar, pansiyonlar, oteller, bakkallar, kuaförler, 

büfeler, cafeler, kasaplar, manavlar , satış birimleri, hediyelik eşya satış birimleri, internet cafeler, 

finansal danışmanlık büroları, mimarlık-mühendislik büroları, avukatlık büroları, seyahat acentaları, 

sigorta hizmetleri, bankalar vb. gibi fonksiyonlar yer alacaktır. 

—Ticaret alanına dahil olan tescilli yapılarda, otel, pansiyon, lokanta, restoran, cafeler, özel mesleki 

bürolar gibi kullanımlar  yer alabilir. 

—Sokaklarda cephe kapatıcı tente, pano, reklâmlar kaldırılarak bölgenin tarihsel-kültürel dokusuna 

görsel uyum sağlayacak kentsel tasarım rehberindeki standartlara uygun olarak ilgili belediyesince 

uygulama yapılacaktır. 

 

D.4.3.3. İbadet Yeri 

 



—Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “İbadet Yeri” olarak planlı alanda 

mevcut camii’nin yeniden yapılması durumunda, tarihi dokuya uygun olarak yapılacak mimari proje ve 

koruma kurulunun onayı doğrultusunda uygulama yapılır. 

 

D.4.3.4. Park Ve Yeşil Alanlar 

 

—1/1000 Ölçekli Ereğli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında merkezde tanımlanan meydan 

etrafındaki park alanlarında peyzaj düzenlemeleri doğrultusunda, açık yeşil alan kullanımlarına yer 

verilecektir.  

—Toplumun yararlanması için ayrılan park alanları içerisinde; park dinlenme alanları, spor alanları, 

çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, piknik alanları, gezinti alanları, refüj ve yol 

çevresi, yeşil alanlar, meydanlar yer alacaktır. 

—Park alanlarında E=0.05, H= 3.50m ve tabanda 25m²  yi aşmayan tek katlı, ahşap malzemeli, temelsiz, 

sökülüp takılabilir nitelikte, bakım ve güvenliğe yönelik yapıların yapılmasına izin verilebilir. Bunun 

dışında park alanlarında herhangi bir yapı yapılamaz. Kentsel tasarım projelerinde belirlenecek 

kullanımlar bu hükmün dışındadır. 

 —Ereğli Kentsel Sit Koruma imar planı içerisinde yetişmiş doğal anıt olarak gösterilen ağaçların 

korunması esastır. 

 

 

D.4.3.5. Meydan 

 

—1/1000 Ölçekli Ereğli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında merkezde tek meydan 

tanımlanmıştır. Planda sembolik gösterimlerle tanımlanmış bu meydanda çiçeklik, çeşme, havuz vb. 

elemanlar da kullanılarak ilgili belediyesince elde edilecek kentsel tasarım projesi doğrultusunda 

düzenleme yapılacaktır. 

—Alanın merkezinde meydanı tanımlayan bölümde doğal görünümlü granit taş kullanılacaktır. 

—Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan meydanda 

kullanılabilecek sokak elemanları ( bank, aydınlatma elemanı, çöp kutusu, vb…) Ereğli Kentsel Tasarım 

Rehberi’nde belirtilmiştir. 

—Sokaklarda cephe kapatıcı tente, pano, reklâmlar kaldırılarak bölgenin tarihsel-kültürel dokusuna 

görsel uyum sağlayacak kentsel tasarım rehberindeki standartlara uygun olarak ilgili belediyesince 

uygulama yapılacaktır. 

 

D.4.3.6. Yollar 

—Ereğli Kentsel Sit Alanı içindeki tüm sokakların yer döşemeleri, tarihi doku ile uyumlu gri renkli 

doğal küp taş cinsi kaplama olacaktır. 

—Planda ana yaya aksı olarak gösterilen yollarda yayalaştırma projesi hazırlanacaktır. Bu projede, 

kaplama malzemeleri, cephe düzenlemeleri, kent mobilyaları ve peyzaj düzenlemeleri yer alacaktır. 



—Ana yaya aksları ile diğer yaya yolları günün belli saatlerinde taşıt trafiğine açılabilir. Bu saatler 

dışında taşıt trafiğini önleyici tedbirler Karamürsel Belediyesi tarafından alınacaktır. Bu tedbirler 

dışında yapılacak fiziki engeller alanın geleneksel ve tarihi dokusuna aykırı olmayacaktır. 

 

D.4.4. YAPI ÖĞELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

D.4.4.1. Binalara Kot Verilmesi 

 

—Parsel bazında binalara kot, cephe aldığı yoldan parselin orta noktası 0,00 kotu kabul edilerek verilir. 

Kot alma biçimini değiştirmek amacıyla kazı, dolgu ve yarma yapılamaz. 

 

 

D.4.4.2. Çatılar Ve Saçaklar 

 

—Konut ve diğer yapıların tümünde kırma çatı biçiminde, eğimi  % 33 olmak üzere, alaturka kiremit 

örtülü çatı yapılması zorunludur. 

—Çatı arası boşluğu %33 eğim içinde kalmak ve ayrı bir bağımsız bölüm olmamak koşulu ile iskâna 

açılabilir. Ancak en az yükseklik 1.80 m’den az olamaz. 

—Plan onama sınırları içinde gerekli yasal izinler alınmadan yapılmış olan çatı örtüleri ile son kat 

üzerindeki ilave sundurmaların, plân notlarının diğer hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.  

—Çatılarda gizli dere yapılamaz. 

—Ereğli Kentsel Sit Alanı içinde saçaksız bina yapılamaz. 

—Konut ve diğer yapılarda saçak genişlikleri en az 0.50 m, en çok 1.00 m olacaktır. 

 

D.4.4.3. Merdivenler 

 

—Yeni yapılarda açık merdiven yapılamaz. 

D.4.4.4. Bacalar 

 

—Yeni yapılacak yapılarda bacalar, geleneksel yapıya uygun olarak inşa edilecektir. Baca yüksekliği 

çatının en yüksek noktasından itibaren 50 cm olacaktır. 

D.4.4.5. Çıkmalar (Cumbalar) 

 

—Meydana bakan ön görünümdeki parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. 

—Açık ve kapalı çıkmalar ön ve arka cephelerin tam ortasında yapılacak olup, uzunlukları en az 2.00 

m en çok cephe uzunluğunun üçte biri oranında olacaktır. Açık ve kapalı çıkma derinlikleri en fazla 1.00 

m olacaktır. Bitişik düzen binaların da ön ve arka cephelerinde yukarıdaki oranlarda düz açık veya kapalı 

çıkmalar yapılabilir. Kapalı çıkmalar emsale dahildir. 



—Derinliği 10.00’m’nin altında olan parsellerde arka çıkmalar 2.00 m’lik arka bahçe mesafesine 

tecavüz edemezler. 

 

D.4.4.6. Pencere Ve Kapılar 

 

—Ticaret amacıyla kullanılmaları durumunda zemin katlarda pencere ve kapılar ahşap malzeme ile 

kenarları pervazlı olacak şekilde yapılacak olup, kapı ve pencereler üst kattaki pencereler hizasında 

olabileceği gibi, üst katın sağ ve sol son pencere dış hizalarını geçmemek kaydıyla komple camekân 

biçiminde de yapılabilecektir 

—Konut amacıyla kullanılan tüm katlarda normal pencere boyutları a:  genişlik, b:  yükseklik olmak 

üzere, a/b=1/2 oranı esas alınarak giyotin tip pencerelerde a: 0.60, 0.75, 0.90’m; b: 1.20, 1.50, 

1.80’m’dir. Ortadan açılır çift kanatlı pencerelerde 1/1 oranı esas alınarak a=b: 1.20, 1.30, 1.40, 1.50’m 

alınacaktır. Pencere pervazları 8 cm genişliğinde olacaktır. 

—Banyo, bodrum gibi küçük pencere gerektiren mekânlarda boyutlar; a = b olarak alınacaktır. Bu 

pencerelerin genişliği en az 0.45 m en fazla 0.90 m boyutlarında olacaktır. Ayrıca küçük pencereler 

sokak cephelerinde olmayacaktır. 

—Pencereler kanatlı ya da giyotin tarzında olup, pencerelerde ahşap malzeme kullanılacaktır.  

—Bina giriş kapısı iki kanatlı ve her bir kanatta üç kabartma tabla olacaktır. Kapının her iki kanat 

genişliği birbirine eşit olacaktır. Bir kanat genişliği en az 0.70 m en çok 0.90 m, yüksekliği ise en az 

2.10 m olacaktır. Ayrıca kapı üstünde 40 cm yüksekliğinde 3 bölmeli ışıklık bulunacaktır. 

 

D.4.4.7. Bahçe Duvarları 

 

—Bahçe duvarlarının yüksekliği en fazla 1.00 m olacaktır. 

—Bahçe duvarları doğal taş, ateş tuğlası ferforje, ahşap elemanlarından yapılacaktır. Doğal bitki 

türleriyle görsel estetik kazandırılabilir. 

—Bahçe duvarı dayanıklı tuğla ya da doğal taş malzemeden yapılması durumunda sıvanmayacaktır. 

 Bahçe duvarlarının yol üzerine gelen kısımlarının yükseklikleri, harpuşta dahil, bulunduğu 

sokağı karakterine uygun yükseklikte olacaktır. ön bahçe duvarı eğimli yerlerde 

kademelendirilir.  

 Ön bahçe duvarları yükseklik şartını geçmemek kaydıyla bütünüyle tek malzeme ile 

yapılabilir. Bu duvarlar 1.00 m yüksekliğinde yukarıdaki özelliklere uygun yapılacak 

duvarın üzerine 0.50 m yüksekliğinde ferforje demir korkuluk eklenerek yapılabileceği gibi, 

şimşir, leylanti gibi doğal sınır bitkileri de ön bahçe duvarlarında sınırlayıcı elamanlar 

olarak kullanılabilecektir. 

 Bahçe duvarlarının yol üzerine gelen kısımlarında harpuşta yapılması zorunludur. (yüksek 

duvarlarda alaturka kiremitle yapılan harpuştalar tercih edilir.) 

D.4.4.8. Müştemilatlar 



 

—Müştemilat yapılmak istendiği takdirde hmax=2.40 m olacaktır. Yapılacak müştemilatların boyutu, 

konumu ve vasfında belediyesi yetkilidir. Arka bahçede konumlanacaktır ve taban alanı parselin %10’nu 

geçemez. Yoldan cephe alamaz. Müştemilat emsale dâhil değildir. 

 

D.4.4.9. Cephe Kaplamaları Ve Renk 

 

—Yeniden yapılaşacak parsellerdeki uygulamalarda ve restorasyonlarda hangi tür renklerin 

kullanılabileceğine, görsel bir düzen sağlamak, yapıların birbirleriyle uyumlarını arttırmak amacıyla 

belirli tavsiyeler getirilmektedir. 

-Tüm metal aksam (parmaklıklar, konsollar, kepenkler, ferforjeler) boyanacaktır. bunların yapının 

hakim renginin kontrast renginde (açık renge koyu, sıcak renge beyaz veya soğuk renk gibi ) 

boyanmaları uygundur. 

-Doğal malzemeler boyanmamalıdır .( ince taş söveler, taş aksam, mermer elemanlar vb.) 

-Yapıların dış cephelerinde geleneksel renkler tercih edilmelidir. Bunlar sarı, turuncu, toprak rengi, çivit 

mavisi, taba kırmızısı, sütlü kahve, kahverengi ve kızıla çalan türevleri olabilir. 

-Yapılardaki düşey ve yatay silmeler, ahşap söveler, cephe renginden farklı renklerde olabilir ( örneğin, 

açık kahve ya da koyu kahverenginde ).  

-Metalik renkler kullanılmamalıdır.(gümüş, altın rengi gibi) 

-Dükkân kepenkleri ana cephe rengiyle uyumlu boyanmalıdır. 

-Binaların güneş kırıcı tenteleri ana cephe rengi ile uyumlu olmalıdır.  

—Ereğli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan yapıların dış 

cephelerinde kullanılabilecek renkler Ereğli Kentsel Tasarım Rehberinde Ereğli Renk Paleti olarak 

belirtilmiştir. 

D.4.5. TEKNİK ALT-YAPI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 

—Sokaklarda tretuar yapılmayacaktır. Dülger sokak üzerinden geçen yol planda ana yaya aksı olarak 

önerilmiştir. Bu aks ile önerilen büyük meydanın ve sahilin bağlantısı sağlanmıştır. Plandaki ticaret ve 

konut alanlarına hizmet amacıyla planlama alanının güneyinden servis yolu önerilmiştir. Düzenlenen bu 

yolda taban döşemesi doğal küp taş cinsi döşeme olacak; ancak sadece bu yolu tanımlaması amacıyla 

her iki yanında kırmızı renkli taban tuğlası ile döşenecektir. Diğer yaya aksları da belirli saatlerde olmak 

koşulu ile hizmet amacıyla trafiğe açılabilir. Ayrıca alanın merkezinde meydanı tanımlayan bölümde 

doğal görünümlü granit taş kullanılarak dokusal süreklilik sağlanacaktır.  

—Planda ana yaya aksı olarak gösterilen yollarda yayalaştırma projesi ilgili belediyesince 

hazırlanacaktır. Bu projede kaplama malzemesi, cephe düzenlemeleri, kent mobilyaları ve peyzaj 

düzenlemelerini içerecektir. Bu yayalaştırma projesi Kocaeli K.V.T.V.K. Bölge Kurulu tarafından 

onaylanacaktır.  



—Planlama alanı içerisindeki elektrik, telefon gibi açıktan geçen altyapı elemanları, ilgili kuruluşlarca 

yeraltından geçirilecektir.  

—İtfaiye aracının giremeyeceği sokak başlarına yangın muslukları yerleştirilecektir.  

—Tek yönlü yaya öncelikli araç yolu olarak düzenlenen yolda araç parkını engellemek amacıyla her 

1.50 m’de bir alçak korkuluk babalar konulacaktır. 

—Sokak aydınlatmalarında kentsel tasarım rehberinde önerilen aydınlatma elemanları kullanılacaktır. 

—Alanda yapılacak tüm otopark alanları için Otopark Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 

 


