T.C.

QEYRE VE §EHiRCiLlK BAKANLIGI
Mekansal Planlama Genel Miidurlugii

Sayi : 8 8 5 7 0 6 8 0 . 0 6 . ^
Konu : Karma kullanira alanlari

TEMMUZ 20!4

GENELGE
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ilgi:

a) 22/01/2013 tarihli ve 1151 sayili (2/2013) nolu Genelge
b) 29/01/2013 tarihli ve 1743 sayili (2013/6) nolu Tapu ve Kadastro Genel Mudurlugii
Genelgesi

Bilindigi lizere onayli imar planlarinda "turizm tesisi" kullammi getirilen parsellerde
istege bagh olarak turizm ya da konut yapilmasma imk^ saglayan "tercihli kullanmi"
hukumleri getirildigi, bu planlarda turizm tesisi in^aat emsalinin konut in§aati emsaline gore
yuksek verildigi, "tiu-izm emsali" ile konut in§a edildigi ve imar plamndaki tercihli kullamm
karari nedeniyle bu alanlardaki kullanimlann amacinm daha sonra konuta d6nu§mesi iie
alanlarda sosyal ve teknik donati eksikligine yol a9ildigi, benzer §ekilde imar planlarmda
kentsel servis alam, ticaret+hizmet alam vb. kullamm karari verilen ancak plan hukumleri ile
plan kararlannm esnetilmek suretiyle, bir parseide birden fazia kullanima imkan saglandigi

a9iklanarak 3194 sayili imar Kanununun "Genel Esas" ba§likli 3 uncii maddesinde yer alan
"herhangi bir saha, her ol9ekteki plan esaslarma, bulundugu bolgenin §artlanna ve yonetmelik
hukumlerine aykiri maksatlar i9m kullamlamaz." amir hiikmii 9er9evesinde bu tur
kullanimlarda konut yapilabilmesinin ancak imar planlarmda plan degi§ikligi yapilmak
suretiyle ger9ekle§tirilebilecegi hususlarinda uygulama birligi saglamak iizere ilgi (a) ve (b)
Geneigeler yilrurluge konulmu§tu.

Anilan Geneigeler ile duzenleme yapilan konular hakkinda Planli Alanlar Tip imar
Yonetmeliginde 08/09/2013 tarihli ve 28759 sayih Resmi Gazetede yayimlandigi §ekliyle
degi§iklik ve duzenlemeler yapilmi§, Plan Yapimma Ait Esaslara Dair Yonetmeligi iptal eden
Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligi ise 14/06/2014 tarihli ve 29030 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak ytirurluge girmi§tir.

Planh Alanlar Tip Imar Yonetmeliginin 14 uncu maddesinin "alan kullanimlari"

ba§likli 3 nolu bendinin (b) bendinde "ticaret alam", (c) alt bendinde "ticaret+konut,
turizm+ticaret, turizm+ticaret+konut" gibi karma kullamm alanlari tammlarma yer verilmi§ ve
maddenin (c) bendinde, konut da yapilabilen karma kullamm alanlannda konut veya yuksek
nitelikli konut yapilabilmesi i9in konutun ihtiyaci olan sosyal ve teknik alt yapi ve donati
alanlarimn konut kullanimimn getirecegi nufiis yogunlugu uzerinden hesap edilerek bu alana
hizmet verecek §ekilde ayrilmi§ olmasimn §art oldugu, bu tilr karma kullamm alanlannda
uygulama imar planinda herhangi bir hukum beiirtilmedigi takdirde alanin veya alandaki
yapila§ma hakkinmne kadannm konut kullanimina aynlacagi hususlan a9iklanmi§tir.
Mek&isal Plantar Yapim Yonetmeliginin 21 nci maddesinin (10) nolu fikrasinda da;
imar planlarmda ticaret+konut,

ticaret+turizm+konut,

turizm+ticaret karma kullamm

alanlannda konut kullanimma da yer verilmesi halinde konut kullanimimn gerektirdigi sosyal
ve teknik altyapi alanlarmin aynlmasinm zorunlu oldugu belirtilerek, karma kullanimlarda

konut kullamm orani belirtilmemi§ ise 0 tur kullanimlarda yapilabilecek konut yiizdesi
tanimlanmi§itir. Amlan Yonetmeligin 24 uncu maddesinin (9) nolu fikrasinda, nazim
planlarmda karma kullamm olarak belirlenen fonksiyonlarm uygulama imar planlarmda
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ayn§tinlmasimn esas oldugu; plan raporu ba§likli 9 uncu maddesinin (5) nolu fikrasmda ise,
imar planlannda, birden fazia mekansal kullanmun ayni alanda bir arada bulurmiasi
durumunda uygulamaya yonelik alan kullanim oranlannin, otopark, ye§il alan ve benzeri
sosyal ve teknik altyapi kullammlanna ili§ldn detaylarm plan raporu ve plan notlarmda
ayrmtili olarak a9iklanacagi agiklamalarma yer verilmi|tir.
Yukarida belirtilen hususlar goz oniinde buiunduruldugunda ilgi Genelgelerde yer
verilen tercihii kullanim ya da karma kullanim alanlarina ili§kin hususlari i9erecek bi9imde
her iki Yonetmelikte yeni diizenlemeler yapilmi§ oimasi nedeniyle ilgi (a) ve (b) Genelgelerin
uygulama imkani kalmadigmdan anilan Genelgeler yiirtirluktenkaldirilmi§tir.

Bilgi edinilmesini ve Genelgenin Iliniz dahilindeki idarelere dagitimmin yapilmasi
hususunda geregini rica ederim.

Idris GULLUCE
Bakan
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