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Antalya Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı Görüşü 

 Kentlerdeki uygulama imar planı olan alanlarda plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına 

uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 

hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kentlerde birçok meslek disiplinini ilgilendiren teknik konuları 

içermesinin yanında, aynı zamanda kentli kullanıcılarının da yakından ilgilendirdiği ve yaşantısının içerisinde 

olan konuları da kapsamaktadır. Bu bakımdan yönetmelik taslağı hakkında sadece ilgili meslek odalarının 

görüşlerinin alınması yeterli olmamaktadır. Yönetmelik taslağının toplumun tüm kesimiyle birlikte, sivil 

toplum kuruluşlarıyla da tartışılması ve görüş alınması önem taşımaktadır. Antalya Kent Konseyi İmar 

Planlama Çalışma grubu sahip olduğu bu kentli bilinciyle hazırladığı aşağıdaki görüşlerini ilgili kurum ve 

kuruluşlara iletmeyi uygun bulmuştur.    

1. Planlı alanlar İmar Yönetmeliği Taslağının Madde 1- Yönetmeliğin Amacı kısmında plan, fen, sağlık ve 

sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul 

ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğin amacı daha da kapsamlı hale getirilerek 

uygulama imar planı bulunan alanlardaki yapılaşmaların imar planı ve bu planın öngördüğü 

sosyal ve teknik alt yapı ile iklimsel ve yöresel koşullarla uyumlu, engellilerin yaşamını 

kolaylaştırıcı, kent estetiğine katkı sağlayan, peyzaj karakteristiklerine ya da kentin biyosfer alan 

rezervlerine uygun, sanatsal ve tarihsel niteliği koruyan, afetlere duyarlılık ilkeleri ile fen, sağlık 

ve çevre şartlarına uygun, güvenli oluşumunu sağlamaktır. olarak yeniden düzenlenmesi daha 

uygun olacaktır. 

 

2. Madde 4. Tanımlar kısmına ilave edilmesi gereken tanımlar bulunmakta taslaktaki hali yeterli 

gözükmemektedir. Taslakta Bina, Duvar, Engelli, Günübirlik Tesis Alanları, Kentsel Koruma Alanları, 

Konut, Kültürel Tesis Alanı, Plankote, Resmi Kurum Alanları,  Sanayi Alanları, Sosyal Tesis Alanları, 

Teknik Altyapı Alanları, Yapı v.s. ile ilgili tanımlar bulunmamaktadır.  Yeşil  Alanlarla ilgili tanımlar 

eksik bırakılmıştır. Taslağın tanımlarının planlamayla ilgili diğer yönetmeliklerle uyumlu olması da 

önem taşımaktadır. Bu hususların da dikkat edilmesi gerekmektedir.  
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3. Planlama ve Kentsel Tasarım birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken kavramlardır. Bu bakımdan 

kentsel tasarımın yönetmelikte tanımının yapılarak planlamayla ilişkisinin kurulması bu ilişkinin ilgili 

diğer yönetmeliklerle uyumlu olarak yapılması önem taşımaktadır.  

 

4. Madde 68- Mimari Estetik Komisyonları başlığı altında (1) Bu yönetmelik esaslarına göre kurulan 

komisyonun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir ifadesi “İmar planlarında açıklanmamış ve bu 

yönetmelikte de yer almamış hususlarda ilgili idareler uygun gördüğü yerlerde mahallin ve çevrenin 

yerel özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak güzel bir görünüm elde etmek amacı ile 

kentteki yapıların estetiğine ilişkin kararlar almaya kurallar getirmeye ve bu konu ile ilgili komisyon 

kurmaya yetkilidir. Bu yönetmelik esaslarına göre kurulan komisyonunun çalışma usul ve esasları 

idarece belirlenir olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. Madde (3) Komisyon en az üç üye ile toplanır 

oyçokluğu ile karar alınır maddesi Komisyon en az 5 üye ile toplanır, oyçokluğu ile karar alınır  Madde 

(4) Komisyon idare bünyesinde mimar, peyzaj mimarı, mimarlık tarihçisi, sanat tarihçisi, inşaat 

mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisinden oluşabilir maddesi Komisyon en az 

3 üyesi kamu kuruluşları ile üniversitelerden, 4 üyesi ilgili meslek odalarından olmak üzere mimar, 

peyzaj mimarı, mimarlık tarihçisi, sanat tarihçisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, şehir plancısı, 

harita mühendisinden oluşabilir olarak değiştirilmesi uygun bulunmaktadır.  

5. Madde 71- Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Başlığı altında ek bir madde ilave 

edilerek engellilerle ilgili hükümler getirilebilinir.  İlgili idareler, tüm kentsel kullanım 

alanlarında yapılacak yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve 

kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına ve ilgili diğer 

mevzuatlarda engelliler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla 

yükümlü olduğu gibi, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda 

yer almayan hususlarda da engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.  

 

6.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağıyla ilgili sadece meslek odalarının değil, 

toplumun tüm kesiminin ve üniversitelerin de konu ile ilgili görüşlerinin alınarak katkı 

sağlamalarına olanak verilmesi gerekmektedir.   
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