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31 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32060

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 3/7/2017 tar�hl� ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ�n�n
5 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında yer alan “boşluklar,” �bares�nden sonra gelmek üzere “taşıyıcı s�stem� kesme taş
yığma b�na olarak tasarlanan zem�n dâh�l 3 katı geçmeyen geleneksel m�mar� öğeler barındıran b�nalarda tasarım
gereğ� taşıyıcı yığma taş �ç duvarların gen�şl�ğ� 12.50 cm’den, taşıyıcı yığma taş dış duvarların gen�şl�ğ� 25 cm’den
fazla olan kısımları, deprem yalıtımı uygulanması amacıyla Türk�ye B�na Deprem Yönetmel�ğ�n�n ek� Esaslara göre
yalıtım b�r�mler�n�n yerleşt�r�ld�ğ� ara yüzden oluşan, herhang� b�r kullanıma konu ed�lemeyen, �ç yüksekl�ğ� h�çb�r
noktada 1.4 metrey� aşmayan, yapının plan veya yönetmel�kle bel�rlenen yüksekl�ğ�n� geçmemek kaydı �le teşk�l
ed�len deprem yalıtım katı,” �bares� eklenm�ş ve aynı fıkranın (a) bend�nde yer alan “alanları,” �bares� “alanlarının 2
katı,” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (4) numaralı alt bend�nde
yer alan “�le traf�k güvenl�ğ� alınarak kamuya a�t 112 ac�l ambulans �stasyonu” �bares� yürürlükten kaldırılmış, aynı
bend�n (5) numaralı alt bend�nde yer alan “şek�lde” �bares�nden sonra gelmek üzere “, açık alanları dâh�l taban alanları
(2) numaralı alt bentte bel�rt�lenlerle b�rl�kte toplamda %3’ü geçmemek, muvakkat yapı ölçüler�n� aşmamak ve tek
b�nada olmak kaydıyla traf�k güvenl�ğ� alınarak kamuya a�t 112 ac�l ambulans �stasyonu �le a�le sağlığı merkez�,”
�bares� eklenm�ş ve aynı bende aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“6) 2500 m  üzer� parklarda parkın �şlev�n� bozmayacak şek�lde, açık alanları dâh�l taban alanları (2) numaralı
alt bentte bel�rt�lenlerle b�rl�kte toplamda % 3’ü geçmemek, muvakkat yapı ölçüler�n� aşmamak kaydıyla kamuya a�t
a�le sağlığı merkez�,”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend�nde yer alan “b�nalarda, tasarım
gereğ� taşıyıcı yığma taş �ç duvarların gen�şl�ğ� 12.50 cm’den fazla olan kısımları, taşıyıcı yığma taş dış duvarların
gen�şl�ğ� 25 cm’den fazla olan kısımları, bu” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n; �k�nc� fıkrasında yer alan “ön bahçe mesafes�n�n yarısına
kadar zorunlu” �bares� �le üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdak� bent ve yed�nc�
fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“f) B�t�ş�k n�zam yapılarda, arka bahçe zem�n kotundan en fazla 2 metre yükselmek kaydı �le gen�şl�ğ� 1,5
metrey� geçmeyen, b�naya b�t�ş�k, zem�n veya bodrum katların ortak alanlarından arka bahçeye �n�ş merd�venler�,”
“Ayrıca 634 sayılı Kanunun 42 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len koşulların sağlanması durumu da �darelerce
bu kapsamda değerlend�r�l�r.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�n�n on �k�nc� fıkrasında yer alan “Bütün” �bares� “Yapı kayıt
belges� bulunan yapılar dışındak� bütün” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 57 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasında yer alan “ısı yalıtım raporu �le”
�bares�nden sonra gelen �bare “elektr�k mühend�s� veya elektron�k mühend�s� ya da elektr�k-elektron�k mühend�s�
veyahut elektron�k ve haberleşme mühend�s� �le mak�ne mühend�s� veya mekatron�k mühend�s� tarafından, b�rl�kte
hazırlanan asansör uygulama projeler�d�r.” şekl�nde yen�den düzenlenm�ş, aynı fıkranın (a) bend�ne aşağıdak� cümle
eklenm�ş, aynı madden�n sek�z�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�ş, aynı madden�n on
b�r�nc� fıkrasında yer alan “M�mar� proje altı takım hal�nde, d�ğer proje” �bares� “Proje” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
madden�n y�rm� sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“B�rden fazla yapı yapılab�len parsellerde, yapılardan herhang� b�r�ne bu bend�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yapı
ruhsatı düzenlenm�ş olması hal�nde bel�rt�len zorunluluklar aranmaz.”

“Elektr�k tes�sat projes�; m�mar� projeye uygun olarak; elektr�k mühend�s� veya elektron�k mühend�s� ya da
elektr�k-elektron�k mühend�s� veyahut elektron�k ve haberleşme mühend�sler�nce hazırlanan, ölçekler� yapının
büyüklüğüne ve özell�ğ�ne göre bel�rlenen kuvvetl� ve zayıf akıma �l�şk�n elektr�k �ç tes�sat projeler�d�r.”

“(28) 28/9/2022 tar�hl� ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özell�k Arz Eden B�naların Tasarım
Gözet�m� ve Kontrolü H�zmetler�ne Da�r Yönetmel�kte tanımlanan n�tel�ktek� b�naların tasarımının, Bakanlıktan bu
amaçla belge almış meslek mensuplarının gözet�m ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 59 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Yapı kayıt belges� bulunan b�naların �ht�yacı �ç�n yapılacak güneş kaynaklı yen�leneb�l�r enerj� s�stemler� de bu fıkra
kapsamında değerlend�r�l�r.”

MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “alanlarda, bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten” �bares� “alanlar �le “T�caret” veya “Merkez� İş Alanı” kullanımlı olmakla b�rl�kte plan
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notlarında konutun veya yüksek n�tel�kl� konutun (rez�dans) da yapılab�leceğ�ne da�r hüküm bulunan alanlarda,
31/10/2022 tar�h�nden” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-9’undak� Föy 2/b’de yer alan “130. Bölüm” satırı aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdak� satır eklenm�şt�r.
“130. Bölüm: Yapı Kullanma İz�n Belges�’n�n hang� kısımlar �ç�n ver�ld�ğ� ve Yapı Kullanma İz�n Belges� almamış ve
tamamlanmamış olan kısımlara �l�şk�n b�lg�ler de kayded�lecekt�r. Kamu yapılarında �lg�l� kamu kurumunun yazısının
tar�h ve sayısı �le geç�c� kabul tutanağının onaylandığı tar�h b�lg�s�ne de yer ver�lecekt�r.”
“131., 132., 133. Bölümler: Fenn� mesul�yet�n kamu tarafından üstlen�ld�ğ� durumlarda, bu durumun 130. Bölümde
bel�rt�lmes� suret�yle, bu kısımlar doldurulmayacaktır.”

MADDE 10- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 11- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


