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BAKANLIK MAKAMINA

Bilindi$i Uzere 2634 sayrlr Turizmi Tegvik Kanunu'nun 7 inci maddesi, "Bakanhk; kiltttir ve
turizm koruma ve geligim b6lgeleri ve turizm merkezleri iginde her ltgekteki plAntan yapmaya,
yapfirmaya, re'sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.

ey mlddenin uygulanmasr ile ilgili usul ve esas/ar Bakanhkga Etkanlacak y\netmetikle
d iizen len i r." hukm0nU am irdir.

^ ..  Brnl gOre Genel Mudurlugumuzce planlamaya i l igkin ig ve iglemler , 'Kri l t i i r  ve Turizm Koruma
y9.q"119-i!  B6lge.te.r inde ve Turizm Merkezlerinde imar Planiannrn Hazrrtanmasr ve Onaylanmastna
ll iskin Ydnetmelik" i le 0'1 .12.2003 tarih ve 7503 sayrlr Makam Onayr i le yurUrluge konulan ,,Ktj t tgr ve
Turizm Koruma ve Geligim Bdlgelerinde ve Turizm Merkezlerinde plan inceleme, De$erlendirme ve
Sonuglandlr l lmastna i l igkin Y6nerge" ve de$igik zamanlarda alrnan Makam Onavlarr- i le soz konusu
yonergede yaprlan degigikl ikler kapsamrnda yUrUtulmUgtUr.

Plan lnceleme ve Degerlendirme Kurulu gahgmalarr hakkrnda ig Denetim Bir im Bagkanlrgr
taraftndan duzenlenen "Denetim Raporu" oneri leri  ve gunun degigen iht iyig ve gar1a1 gere$ince soz
konusu yonergenin yeniden dUzenlenmesine iht iyag duyulmugtur.

Makamlartnca uygun bulunmast halinde ekl i  "KultUr ve Turizm Koruma ve Geligim B6lgelerinde ve
Turizm Merkezlerinde Plan Inceleme, Degerlendirme ve Sonuglandrrr lmasrna lt igf in Vonerge'nin
yururl i . lge konulmaslnt ve 01 122003 tarih ve 7503 sayrh Makam onayr i le yururluge konulan yoneige ve
de$igikl iklerinin iptal edi lmesi hususlarrnr Olur' larrnrza arz ederim.
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xur,rtiR vE runizu KORUMA VE CnriSinn norcrlnRtxDE VErunizu MERKEzTEnixDE pLAx ixcnrfumr, nnennrnxninun
VE SONUQLANDIRILMASINA iTiSTiU YOruTRCN

t. noltiru
GEI{EL utixtirur,nR

Amag ve Kapsam:
Madde L- Bu yonergenin amau, 2634 Sayrh Turizmi Tegvik Kanunu dofrultusunda
Bakanlar Kurulu Karart ile ilan edilen Kiilttir ve Turizm Koruma ve Geligim Bctlgelerinde
ve Turizm Merkezlerinde her olgekteki fiziksel planlarrn incelenmesi, de$erlendirimesi ve
sonuglandtrtlmast ile ihtiyag bulunan konularda Bakanhk gortiq1 olugturulmasrna iligkin
usul ve esaslarr kapsar.

Yasal Dayanak:
Madde 2- Bu Yonerge 2634 sayrh Turizmi Teqvik Kanunu'nun 7 nci maddesi ve Ktilti.ir ve
Turizm Koruma ve Geliqim Bdlgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar Planlarrnrn
Hazrlanmast ve Onaylanmasrna Iligkin Yonetmelik htiktimlerine dayanrlarak
hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar:
Madde 3- Bu Yonergede gegen,
a. "Bakanlft" Kiiltiir ve Turizm Bakanhfir'nl,
b. "Bakan" Ktiltiir ve Turizm Bakanr'nr,
c. "Mtistegar Yardrmctst" Ki.ilttir ve Turizm Bakanhsr Miistegar Yardrmclsl'nt,
d. "Kurul" Plan inceleme ve Deferlendirme Kurulu'nu,
e. "Genel MUdiirliik" Yatrnm ve igletmeler Genel MiidiirltiSii,nii,
f. "Daire Baqkanhfl" Yatrrrm Geligtirme ve Planlama Dairesi Bagkanh$r'nr,
g. "Raportor" Kiiltiir ve Turizm Uzmanrnr, KUlti.ir ve Turizm rJzman Yardrmcrsrnr, $ehir
Planctsmt ve fiziki plan harici konu bannda ilgili meslek grubu mensubunu,
h. "Y6netmelik" KiiltUr ve Turizm Koruma ve Geligim Bolgelerinde ve Turizm
Merkezlerinde imar PlanlannrnHazvlanmasr ve Onaylanmasma itigt<in Yonetmeli$i,
i.."ilgili Yerel idare" Belediye veya il Ozel idaresi Genel sekreterligi'ni,

ifade eder, pq-



u. ndruiu
qALISMA ESASLARI

PIan inceleme ve De$erlendirme Kurulu:
Madde 4' : Plan inceleme ve De$erlendirme Kurulu; yatrrrm ve igletmeler GenelMiidtirliigii'nden sorumlu Mtisteqar Yaidrmcrsr Bagkanh$r'nda, yatr'm ve igletmei., c.n.rMiidiirii' Yattrtm Geliqtirme ve Planlama Dairesind.n ,orurnlu Genel Miidrir yardrmcrsr ileYattnm Geliptirme ve Planlama Dairesi Bagkanr'ndan olugur. $ube Mtidtirti/Grup
Sorumlusu ve raportdrler giindemde gonigtilen konular hakkrnda Teknik Rapor hazvlar veaynaa agrklayrcr bilgileri Kurula sdzlii olarak sunar.

Kurul Baqkanr tarafindan gerekli gorulmesi halinde konunun nitelifiine gore ihtiyag
duyulan bilgileri Kurul iiyelerine agrklamak izere Kurul toplantrsrna konunun uzmanl veya
temsilci ga[rrlabilir.

Kurulun Gtirevleri:
Madde 5-
a) Bakanhkgahantlanan veya de$ertendirihnek ve sonuglandrnlmak izerckamu kurum ve
kuruluqlarr ile ozel ve tizel kigilerce hanrlanarak Bakinhga iletilen her olgekte fiziksel
plan (9evre dtizeni plant, nazrm imar planr, uygulama imar piunr, revizyon imar planr, ilave
imar planr, meYzi imar plant, kotuma amagh imar planr ve tunlarrn plan deglgigig.ri ,rU.)
taleplerini inceleyerek karar alrr.

b) Kiilttir ve Turizm Koruma ve Geligirn Bolgeleri ve Turizm Merkezleri iginde her olgekte
plan (gevre diizeni plant, imar planr , revizyon imar planr, ilave imar planr , mevziimar planr
ve koruma amaghimar_planr vb.) yaprmtna dair, Ydnetmelifin 6. maddesi uyannca on izin
talep edilebilir. Ust Olgekli planr bulunan (1125000, 1/5b00) ve tist olgekli plan ana
karutlarna aykrrr olmayan, imar plarunrn uygulanmaslna iliqkin mulkiyet vb. hususl ardan
kaynaklanan sorunlann giderilmesine yonelik, yapt ve niifus yo$unlu$uartrncr olmayan ve
ttir de[igikligi igermeyen alanlara iligkin olarak hazrlanacat iztooo olgekli uygulama imar
planlaflna iligkin on izin talepleri Kurula getirilmeden Genel Miidiirliikge degeilendirilerek
sonuglandrnlrr. Anrlan on izin konulan haricindeki iist olgekli planlara degigiklik gerektiren
veya yeni planlara iligkin talepler Kurul tarafindan sonugland,ril,r.

c) Kiilttir ve Turizm Koruma ve Geligim Bolgeleri ve Turizm Merkezleri srnulan iginde ve
dtgmda, Bakanhk gdrtigtintin yanh almmasmrn gerekli olduSu durumlar da dahil olmak
izere Genel Mudurlukge yaprlacak iqleme esas teqkil edecek karar al"..

d)Bakanhktan on izin ahnmadan 6zel ve tuzel kiqilerce hanrlanarak do$rudan Bakanlfa
iletilen her dlgekte fiziksel plan da (gevre dtizeni planr, nazrm imar planr, uygulamaimar
plant, tevizyon imar planr, ilave imar planr, mevziimar planr, koruma amagl-imar planr ve
bunlann plan desiqiklikleri vb.) on izin iqlemine tabi tutulmadan Kurulda degerlendirilir.

Kurul kararlart toplantryr takip eden 7 (yedi) giin iginde Kurul iiyelerince imzalanr.
Mtistegarrn uygun gorugU ve Bakanhk Makamr oniyr ile ytirtirlrikkazarur.
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Gtirev ve Sorumluluklar:
Madde 6- Raportor, imar planlart, imar planr revizyonlarr, imar planr defiigiklikleri ve cin
izin talepleri ile Kurul gtindernindeki di$er konular hakkrnda konunun b1ttin teknik
aynnttlannt anlatan bir teknik rapor hazrlar,"Teknik Rapor" yririirltikteki yasal mevzuat
htikrimleri gergevesin de haz;rilantr, Raporda, ytirurltikteki yasat mevzuata dayandr'lan
degerlendirmeler drgrnda subjektif gcirtiglere yer verilmez. Raportor plan dosyasrnda
bulunan bilgi ve belgelerin teknik incelemesini yapar. Raport6r, askr tutan akla, ve varsa
itkazlatn koordinasyon sa$layan ilgili kurum tarafrndanBakanlga sfiresi iginde gonderilip
gdnderilmedigini takip eder, Eksik.bilgi ve belge bulundufu lakdirde gerekli bilgi ve
belgeleri ilgili yerlerden temin eder, incelemiq oldugu konuyu Kurul toplantrsrnda sunar ve
kendisine verilen di$er benzer gorevleri yapat,

$ube Miidiirti/Grup Sorumlusu, Raportortin yapmrg oldugu gahgmalan gozden gegirir,
teknik raporun hazrclanmastna yardrmcr olur.

Daire Baqkanr gelen planlama konularrnr koordine ederek gergeklegtirilecek Kurul
toplantrlarrnda gcir{iqUlmesini saflar.Dosyalarr Raportor ve $ube Mtidiirii/Grup Sorumlusu
ile inceleyerek plan degigikliklerini Kurul gtindemine sunar. Kurulda goriigtilen konularda
gerektiginde Kurula detayh agrklama yapar.

Genel Miidiir Yardtmcrsr gahgmalarr denetler, gerekti$inde Kurul giindemindeki konular
hakkrnda gorug b i I dirir, Ka r arlartn genel defierl endiri lmei ini y ap ar .

Genel Mtidtir gahgmalan denetler.Kararlarrn olugturulmasrnda Genel Mtidiirliik sorev ve
yetkileri kapsamrnda koordinasyonu saglar.

Mtisteqar Yardtmctsr Kurul gahgmalarrnr denetler, gerek gordti$ri konularda incele're
yaptrrrr.

Hizmete itigt<in Esaslar:
Madde 7- Bakanhfa iletilen her 619ekte fiziksel plan ve plan degiqiklikleri ilgili Raportcir,
$ube MUdtirii/Grup Sorumlusu tarafindan onbeg gun iginde incelenir. Eksik bilgibelge
bulunmast durumunda ilgilisine yazrh olarak bildirim yapilarak eksiklikler tamamlattrrrlrr.
Tekemmiil etmig dosyanrn teknik raporu Daire Bagkanh$ rnca hazrlanrr.

Bakanhfa Yaprlan Baqvurularrn incelenmesine it iqli in Esaslar:
Madde 8- On izin talebinde istenilecek bilgi ve belgeier agaSrda sayrlmrgtrr.
a. Bagwru dilekgesi veya ilgili yerel idare teklif yazrsr,
b. Plan gahqmasr yaprlacak alanrn srnrrlannr gosterir onayh halihazrr harita,
c. Plan teklifinin gerekgelerinin agrklandrgr gerekge raporu,
d. Plan teklifine konu alan rniilkiyetini gdsterir ash gibidir onayh "tapu sureti, sicil 6rnegi,
tahsis belgesi, yargl karart vb" gtincel belgeler (ilgili idare tarafrndan teklif edilen butun.ijl
plan teklifl erinde ar anmaz),



Yukarrda belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldrfir bagvuru dosyasr Bakanlga iletildikten
soffa ilgili raportor bagr.uru dosyasmr inceler.

ilgili raportor tataftndan haztrlanan ve grup sorumlusu/gube mtidiiru tarafindan incelenen
teknik rapor raportor ve grup sorumlusu/gube mtidriru tarafindan imzalanarak tarih ve sayi
verilmek suretiyle Daire Bagkanh$rna sunulur. Daire Baqkanr'nca incelenen ,-upo,.
de$erlendirilmek iizere Kurul giindemine almrr.

Kurul veya Genel Mudtirliik tarafindan 6n izin verilen plan tekliflerinde istenilecek bilgi ve
belgeler gunlardrr;

a. Baqwru dilekgesi veya ilgili yerel idare teklif yazrsr,
b.3194 sayrh imar Kanunu ve y6netmeliklerinde yer alan lejant ve plan gizimnormlarr
dikkate alnarak onayh halthanr haritalar i.izerine hanrlanmtg piun teklifi,
c. Plan teklifine konu alan mtilkiyetini gosterir ash gibidir onayh "tapu sureti, sicil cirne$i,
tahsis belgesi, yargr karan vb" gtincel belgeler (Bakanhkga hazrrlanan veya itgiti iOure
tarafindan teklif edilen biitiinciil plan rekliflerinde aranmaz),
d. Teklife konu alarun farkh mtilk sahiplerine ait olmasr durumunda bu kigil erin en az
%80'inin noter onaylt muvafakatnameleri (ilgili yerel idare gortigleri ile iletilen plan
tekliflerinde bu gart aranmaz),
e. Teklif plan [zerinde plan mtiellifinin kagesi ve imzasr; ayrrca, plan mtiellifinin "plan
Yaptmmt YtikUmlenecek Miielliflerin YeterliliEi Hakkrnda Yonetmelik" hiiktimlerinde
belirtilen grupta yeterlilik belgesi,
f. Teklif iizerinde ilgili TMMOB $ehir Plancrlan Odasr tarafrndan yaprlacak mesleki
denetim gerhi,
g. Planlama alantntn konumunu, idari yaplslnl, cografi ozelliklerini, rnevcut arazi kullanrm
durumunu, mevcut ve 6neri planlama kararlannt, Oneri ntifus ve yatak sayrsmr, plan
kararlanntn alan dafrhmlarrnr vb. kapsayan agrklama raporu, ayrrca plan degigililigi
teklifini igeren gerekge raporu,
h. Plan de[iqiklifi teklifine esas alan sahil geridini de kapsryor ise, 1/1000 olgekli
uygulama imar planr teklifini igeren planda kryr kenar gizgisi onayl; aynca, kryr kenar
gizgisi yeni hdlihaztr harita Uzerine aktarrlmrg ise aktarrma iliqkin ilgili kurum onayl,
i. Teklif 6l9e$ine uygun, onaylt etUtler (eolojikjeofizik jeoteknik, glg, kaynak koruma
vb.) .

Plan tekliflerinde yukarrda
Bakanh[a iletildikten sonra
ve ilgisine gore gerekmesi
iligkin gdriig istenilir.

belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldrgr baqvuru dosyasr
ilgili Raportor tarafindan baqvuru dosyasr incelenir. Konusuna
halinde ilgili kurum velveya kuruluglardan plan tekliflerine
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Dosyantn tekemmiilu sonucunda ilgili Raportor tarafindan; ilgili rnevzuat, kurum gdrtiqlerive gerektiEinde yaprlan yerinde inceleme gahgmalan dogiultusunda siireci ve mevcutdurumu igeren teknik rapor tarih berirtilmek suretiyle hazrranrc.

Tekemrnul etrneyen dosyaiar Kurur grindemine ahnmaz.

Giindeme it iqfin Esaslar:
Madde 9- Gtindem genel olarak teknik raporlarn tarihleri goz onune alnarak DaireBagkanh[lnca olugturulur, Kurul iiyeleri, toplantr tarihinden cince giindem hakkrndabilgilendirilir ve raportcirce hazrlanmtg tetnit raporlar goriiglerine sunulur. Bakanlkgaonaylanmtg planlara yaprlan askr itirazlan ile 1,uig, karailalnrn uygulanrlastna yonelikkonular, on izin talepleri ile acele gortigiihnesi ge.Jten konular cinceiit<6 olarak giindernealtnrr.

Atazi Tahsis Komisyonu kararlart geregi yaprlacak plan ve plan degiqikligine iligkin ig veiqlemler soz konusu karartn iletilmesini tut iu.n, Kurul karan ahnridan, dolrudan DaireB agkanhfrnca yi.irtitril tir ve s onug I andrrrlr.

Uygun yer tespiti yaprlmak kaydryla kamu mrilkiyetinde bulunan alanlard,a yer alanenerjinakil hattr' GSM baz istasyonu, trafoiar vb. altyapr tesislerine iligkin plan ve de$iqiklikleri,konusuna ve ilgisine g0re ilgili kurum velveya kuruluqlamn uygun gortigii ahnarak, planailigkin raportor tarafindan hazrlanacak gerekgeli rapor dolrultusunda Kurul kararralmmadan do grudan G enel Mudtirliik ge s on,igl andrrrl rr.

Toplantrya iligkin Esaslar:
Madde l0- Kurulun sekreteryasr Daire Bagkanhsr tarafindan yiinitriliir. Kurul, gtindem
konularmt gdrugmek izere ayda en az 2 kez toplirr. Kurul Bagkanr'nrn gagnsr ile KurulolagantistU toplanabilir.

Kararlara itiEt<in Esaslar:
Madde 11- Kurulda deSerlendirilen konularda tiyelerin salt go$unlufu ile karar almrr.E$itlik halinde Kurul Bagkantnrn gcirtiqii doSruitusunda iglem-yup,i,r. Karar alnaraksonuglandtrtlan konular ilgili dosya numarasr ile birlikte Kurul karai difterine iqlenir. Kurultarafindan altnan gerekgeli karar Kurul iiyelerince iki kopya olarak imzalanrr. KararlarMiistegann uygun goruqii ve Bakanhk Makamr onayl ile yuitirlukkazanr. Karar ashnrn birntishast ilgili dosyaya, diEer ntishasr Daire Bagkanligr'nda muhafazaedilen karardefterine
takrlrr.

Karata ba$lanan konulara iligkin ig ve iqlernler Genel Mridiirltik tarafindansonuglandrrtlmak izerc Daire Bagkanhgt tarafndan yuriittilur. Karara ba$lanan planlarlailgili olarak diizeltme gerektirmeyen pian pafta!an,'plan notu ve plan htiktimleri Kuruliiyeleri tarafindan paraflantr. Diizeltmeleile karari baglanan planlarla ilgili olarak,mutabakatavarilanplan paftalarr uzerinde diizeltilen hususlar igaretlenerek paraflanrr.



Kurul Karart ile onaylanmasl uygun goriilen her 6lgek ve nitelikteki planlar i"izerinde Kurul
karcn tarih ve saylsl belirtilmek suretiyle, Yatrnm ve iqletmeler Genel Miidurii adma
Yattrrm Geliqtirme ve Planlama Dairesi Bagkanr'nca miihi.irlenerek tmzalanr, Genel Mtidr.ir
veya ilgili Genel Miidi.ir Yardrmcrsr imzasr ile ilgili yerlere daSrtrmr yaprlrr.

Dosyastnda onaylt hdlihazrr harita ornefii ve konusuna gdre kryr kenar gizgisi onayl
bulunmasr koguluyla plan deSigiklikleri paft.a biitiinliigu aranmaksrzrn farkh boyutlarda
onaylanabilir,

III. BOLUM
ep$irri uuxtinnlER

Di[er Hiikiimler:
Madde 12' Bu Yonergede hUkiim bulunmayan hallerde Yonetmelik hiikiimlerine gore
iglem yaprlrr. 01.12.2003 tarih ve 7503 sayrh Makam Onayr ile yiirtirltile konulan yonerge
ve degiqikiikleri ytiriirltikten kaldrnlmr gtrr,

Yiiriirliik:
Madde 13- Bu Ydnerge Bakan onay tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme:
Madde 14- Bu yonerge htiktimlerini Ktilttir ve Turizm Bakanr yiiri.ittir.
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Daire Bagkanr
Genel Md. Yrd,

Genel Miidiir
Mtisteqar Yrd,
Mristeqar
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