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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k 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 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde yer alan “%10’unu” �bares� “%15’�n�” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “ve zem�n kat” �bares�
“veya zem�n kat” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 55 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) İlg�l� �dare başvuru tar�h�nden �t�baren �mar durum belges�n� ve bu belge �le b�rl�kte; onaylı jeoloj�k ve

jeotekn�k etüt raporunun b�r örneğ�n�, yol kotu tutanağını (ya da kot kes�t belges�n�), �lg�l� �darelerce gerekl� görülen
hallerde �st�kamet röleves�n� ayrıca b�r başvuruya gerek olmaksızın en geç �k� �ş günü; kanal kotu tutanağını en geç beş
�ş günü �ç�nde ver�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 57 nc� maddes�n�n onüçüncü fıkrasının sonuna “Mevzuata uygun olarak
hazırlanan ve ruhsat başvuru d�lekçes� ek�nde �dareye sunulan yapı projeler�n�n onayı �ç�n ayrıca b�r başvuru şartı
aranmaz.” cümles�, onyed�nc� fıkrasının sonuna “Ruhsat başvuru d�lekçes� �le b�rl�kte kazı-hafr�yat �zn� ve su-kanal
altyapı �zn� �ç�n başvuru yapılmış sayılır, ayrıca b�r başvuru aranmaz. Bu �z�nler �dares�nce bel�rlenen usul
doğrultusunda yapı ruhsatı �le b�rl�kte ver�l�r.” cümleler� eklenm�şt�r.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 64 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Mal sah�b�n�n yapı kullanma �zn� müracaatı üzer�ne ruhsat vermeye yetk�l� �dare, ayrıca b�r başvuru

aramaksızın yapının ruhsat ve ekler�ne, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını
bel�rler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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