
PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELL FLER N YETERL  HAKKINDA YÖNETMEL K

NC  BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; ehir ve kasabalar n imar plânlar  da dâhil olmak üzere, yerle me

plânlar n bütün ilgili taraflarca uyulmas  gereken, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için
plânlar n yap  i ini üstlenecek müelliflerin ehliyet durumlar  ile ilgili usûl ve esaslar  düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye s rlar  ile mücavir alan s rlar  içinde ve bu alanlar d nda, 3194

say mar Kanunu ve di er kanunlar ile yap lmas  öngörülen her ölçekteki ve türdeki plânlar n yap  ve
bunlar  üstlenecek müellifleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3194 say mar Kanununun 44 üncü maddesine ve 180 say  Bay nd rl k

ve skân Bakanl n Te kilât ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine
dayan larak haz rlanm r.

Tan mlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl k: Bay nd rl k ve skân Bakanl ,
Kanun: 3194 say mar Kanununu,
dare: Kanun’da tan mlanan plânlar n haz rlanmas , onaylanmas  ile uygulanmas nda görevli ve yetkili

olan Bakanl k, Valilik, l Özel daresi, Büyük ehir Belediyesi, Belediye ve di er ilgili kamu kurum ve
kurulu lar ,

Müellif: Kanun’da tan mlanan her ölçekteki ve türdeki plânlar n yap lmas  üstlenebilmek için gerekli
olan ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip gerçek ki iyi veya ilgili yeterlilik grubuna uygun
yeterlilik belgesine sahip tüzel ki iliklerin hissedarlar  içinde hisseleri ortaklar n meslek grubuna göre
da nda e it veya daha fazla paya sahip gerçek ki iyi,

Plânlama Birimi: darenin, Kanun’da tan mlanan plânlar n haz rlanmas na, onaylanmas na,
uygulanmas na ve denetlenmesine ili kin i  ve i lemleri yürüten birimini,

ifade eder.
NC  BÖLÜM

Plân Yapacak Müelliflerde Aranacak Yeterlilik
Plânlama alan  gruplar
Madde 5- Yerle me alanlar  ve onu bütünleyen çevreye ait alanlar için düzenlenen her ölçekteki ve

türdeki plânlar n yap m alanlar n büyüklü ü, plân yap na konu olan yerle me veya yerle meler bütününün
gelecekteki muhtemel nüfuslar na veya nüfus toplamlar na göre a daki plânlama alan  gruplar  te kil
edilmi tir.

a) Plân yap m alan  10.001 hektar veya daha fazla olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre
1.000.001 ve daha fazla nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, A GRUBU,

b) Plân yap m alan  5.001-10.000 hektar aras  olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre
500.001-1.000.000 nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, B GRUBU,

c) Plân yap m alan  2.001-5.000 hektar aras  olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre 200.001-
500.000 nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, C GRUBU,

d) Plân yap m alan  801-2.000 hektar aras  olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre 50.001-
200.000 nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, D GRUBU,

e) Plân yap m alan  301-800 hektar aras  olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre 10.001-
50.000 nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, E GRUBU,

f) Plân yap m alan  25-300 hektar aras  olan veya gelece e ait nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ve
daha az nüfuslu olabilecek yerle me ve yerle me bütünleri, F GRUBU,

olarak adland r.
Yerle me plân n yap nda, yukar da s ralanan alanlara ve nüfus projeksiyonlar na göre bulunan

gruplar n, birbirinden farkl  bulunmas  durumunda o yerle me için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst
grup ise, yerle me o grupta say r.

Her ölçekteki ve türdeki plânlar, belge uygulamas na tâbidir. Bu çerçevede, ilâve plânlar, plân
revizyonlar  ve de iklikleri, eklenti veya yenileme karar  getirdikleri veya ilgili olduklar  yürürlükteki plân n
alan veya nüfus esas na göre belirlenecek grubunda; mevziî imar plânlar  ise, kendi alan veya nüfus büyüklü ü
esas na göre tayin edilen grupta say r.

Müelliflerin ö renim niteli i



Madde 6- Plânlama i lerini üstlenecek müelliflerde, yüksekö retim kurumlar n ehir ve Bölge
Plânlama Bölümlerinden lisans e itimini tamamlayarak mezun olmak art  aran r. Yurt d nda ö renim
görenlerin bu ö renimlerinin ve ald klar  derecelerin, yurt içinde görülen ö renim ve al nan derece ile e  de erde
oldu unun yetkili makamlarca onaylanm  olmas artt r.

Müelliflerin derecelendirilme esaslar
Madde 7- Müelliflerin derecelendirilmesinde, 6 nc  maddede belirtilen ö renim art  yan nda;
a) Plânlama Biriminde belirlenen sürelerde fiilen çal  veya
b) Yüksekö retim kurumlar n plânlama ile ilgili uzmanl k dal nda ö retim üyesi, ö retim görevlisi

veya ara rma görevlisi olarak, belirlenen sürelerde fiilen çal  veya
c) A, B, C veya D gruplar na giren i leri yapan özel plânlama bürolar nda, çal ma süresine ait sigorta

primlerinin ödendi ini belgelemi  olmak kayd yla, bu bürolar ilgili i leri yapt klar  sürece, belirlenen süreler
kadar bu i lerde fiilen çal  veya

d) Plânlarla ilgili yar malarda birincilik veya iki defa derece veya dört mansiyon alm  veya
e) Alt yeterlilik grubuna veya gruplar na giren i lerden belirlenen say da i  bitirmi
olmalar  göz önünde bulundurulur.
Plân yap  i lerini üstlenecek müelliflerde aranacak nitelikler
Madde 8- Plân yap  i lerini üstlenecek müelliflerin 5 inci maddede belirtilen gruplardaki i leri

yapabilmeleri, bu Yönetmeli in 6 nc  ve 7 nci maddelerinde yer alan artlar  ta malar  yan nda a da
belirtilen Müellif Gruplar nda say lan niteliklerden en az birine uygun olduklar n Bakanl kça yap lan
de erlendirmede tespit ve kabûl edilmesine ba r.

a) A Grubu Müelliflik için;
1) 5 inci maddede belirtilen B Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
2) B Grubu plânlamalardan en az bir i i ve C Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
3)  B  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i,  C  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i  ve  D  Grubu

plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
4) Yüksekö retim kurumlar n plânlama ile ilgili bilim dal nda doçent veya profesör unvan  alm  veya

plânlama birimlerinde iki y l daire ba kanl  seviyesinde veya daha üst seviyede yönetici olarak görev yapm
veya en az 15 y l çal  olmak,

b) B Grubu Müelliflik için;
1) 5 inci maddede belirtilen C Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
2) C Grubu plânlamalardan en az bir i i ve D Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
3)  C  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i,  D  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i  ve  E  Grubu

plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
4) Yüksekö retim kurumlar n plânlama ile ilgili bilim dal nda doktor unvan  alm  olmak ve bu

unvan  ald ktan sonra en az dört y l ö retim üyesi olarak çal  olmak veya ö retim üyesi, ö retim görevlisi
veya ara rma görevlisi olarak toplam en az 12 y l çal  olmak veya plânlama birimlerinde en az 12 y l
çal  olmak,

c) C Grubu Müelliflik için;
1) 5 inci maddede belirtilen D Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
2) D Grubu plânlamalardan en az bir i i ve E Grubu plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
3)  D  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i,  E  Grubu  plânlamalardan  en  az  bir  i i  ve  F  Grubu

plânlamalardan en az iki i i bitirmi  olmak,
4) Kamu kurum ve kurulu lar nda en az dokuz y l çal  olmak,
d) D Grubu Müelliflik için;
1) 5 inci maddede belirtilen E Grubu plânlamalardan en az üç i i bitirmi  olmak,
2) E Grubu plânlamalardan en az iki i i ve F Grubu plânlamalardan en az üç i i bitirmi  olmak,
3) Kamu kurum ve kurulu lar nda veya A, B veya C grubuna giren i leri yapan özel plânlama

bürolar nda en az alt  y l çal  olmak,
e) E Grubu Müelliflik için;
1) 5 inci maddede belirtilen F Grubu plânlamalardan en az üç i i bitirmi  olmak,
2) F Grubu plânlamalardan en az iki i i ve 10-24 hektar aras nda en az üç i i bitirmi  olmak,
3) Kamu kurum ve kurulu lar nda veya A,  B,  C  veya  D  gruplar na  giren  i leri  yapan  özel  plânlama

bürolar nda en az üç y l çal  olmak,
f) F Grubu Müelliflik için;Yüksekö retim kurumlar n ehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden ehir

Plânc  veya ehir ve Bölge Plânc  unvan  ile lisans e itimini tamamlayarak mezun olmak,
artlar  aran r.

Yukar daki f krada yer alan “i i bitirmi  olmak” ifadesinden her tür ve ölçekteki plânlar anla r.



Yukar da belirtilen Müellif Gruplar nda say lan niteliklerden sadece birine tam olarak uygun bulunmak,
o grup içinde de erlendirmeye al nmak için yeterlidir. Ayn  grup ba  alt ndaki niteliklerden birden fazlas na
uygun olmak, müellif için ek bir hak sa lamaz.

 bitirme
Madde 9- i bitirmi  olmak kapsam nda yap lan her tür ve ölçekteki plân, sadece Nâz m mar Plân

ise, plânlama alan n veya nüfusunun yar , i i bitirmi  olmak eklinde de erlendirilir. Nâz m mar Plân  alan
içinde yap lan Uygulama mar Plân ayet Nâz m mar Plân  alan n tamam  kapsam yor ise, sadece
Uygulama mar Plân  alan  veya nüfus dikkate al r. Nâz m mar Plân  üstünde yer alan her ölçekteki ve türdeki
bitirilmi  plânlarda, plânlama alan n veya nüfusunun 1/5’ini a mamak kayd yla yeterlilik grubu çerçevesinde
de erlendirmede bulunma yetkisi Bakanl a aittir.

Plânlama i ini bitirmi  olmaktan; i in sözle mesinde belirlenen süresi içinde ve usûlünce tamamlan p
idareye teslim edilmi  olmas , istenilen düzeltme ve tamamlamalar n gere ince ve süresi içinde yerine getirilmi
olmas  ve ilgili merci taraf ndan onaylanm  olmas  anla r.

Tüzel ki ilik ad na al nm  plânlama i lerinde sadece bir müellif ad na i  bitirme belgesi düzenlenir.
Yüksekö retim kurumlar n ehir ve Bölge Plânlama Bölümlerinden mezun olup da plânlama

yar malar nda kazan lan birincilik veya iki defa derece veya dört defa mansiyon alm  olanlar bulundu u
gruptan bir üst gruba yükselir.

Kamu kurum ve kurulu lar ndan ihale yolu ile yap lan plânlama i lerinde, plânlama i ini alan müellifin
plânlama ekibinde yer alan ehir plânc lar n çal klar n belgelenmesi hâlinde, kendi bulunduklar  plânlama
grubundan ayr  ayr  bir i  bitirmi  olarak de erlendirilir.

Kamu kurum ve kurulu unda ve özel plânlama bürolar nda çal ma
Madde 10- Bu Yönetmeli in 8 inci maddesinde yer alan kamu kurum ve kurulu u ile özel plânlama

bürolar nda çal maya esas olacak hususlar a da belirtilmi tir.
a) Kamu Kurum ve Kurulu unda Çal  Olmak: Plânlama Biriminde ve yüksekö retim kurumlar n

plânlama ile ilgili bilim dal nda retim üyesi, ö retim görevlisi veya ara rma görevlisi olarak çal  olmay
ifade eder.

Belediyelerin plânlama birimlerinde çal anlar da bu Yönetmelikte belirtilen çal ma sürelerini
tamamlamak kayd yla, çal  belediyenin dâhil oldu u plânlama grubuna kadar yeterlilik belgesi alabilir.

b) Özel Plânlama Bürolar nda Çal  Olmak: Bu Yönetmelik kapsam na giren plânlama i lerinden A,
B, C veya D gruplar na giren i leri yapan plânlama bürolar nda, büro sahibi veya orta  veya çal an  s fat yla
çal lan süreyi bonservis alarak belgelemi  olmak ve çal ma süresine ait sigorta primlerinin ödendi ini
belgelemek anla r. Bonservisin kapsad  sürelerde, bu bürolar n elinde program gere ince devam eden A, B,
C veya D gruplar nda en az bir plânlama i inin mevcut bulunmas  ve bunun belgelenmesi artt r.

Yeterlilik Belgesi art
Madde 11- dare, plânlama i lerinin haz rlanmas , ihale edilmesi ve onanmas nda bu Yönetmelik

hükümlerine uymak zorundad r. dare taraf ndan yap lan plânlarda, bu Yönetmelikte belirtilen yeterlilik
gruplar na uygun en az bir müellifin, plân yap m sürecinde, plânlama biriminde ve kadrolu olarak istihdam
artt r.

Plân müellifleri, ald klar  Yeterlilik Belgesi ile yeterlilik gruplar n daha alt ndaki gruplarda plânlar
yapmaya yetkilidir.

Müellif ekiplerinin te kili
Madde 12- Plânlama i lerinden özelli i ve önemi oldu u belirlenenlerin elde edilmesinde, özel

uzmanl k dal nda çal ma yap lmas n veya ekip çal mas  yap lmas n Bakanl kça gerekli görülmesi hâlinde,
bu plânlama i leri için teklif verecek müelliflerden ekiplerinde belirli sürelerle veya sürekli olarak görev yapacak
farkl  uzmanl k dallar ndan ki ilerin isimlerini ve noterlikçe tasdikli izinlerini bildirmeleri istenir.

Plân müelliflerinin görev ve sorumluluklar
Madde 13- Plânlama i lerini üstlenecek müellif ve müellif kurulu lar n, plânlama i i ile ilgili görev

ve sorumluluklar  ile uyacaklar  esaslar a da belirtilmi tir:
a) Plân müelliflerinin, i in yap lmas  ile ilgili olarak yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine

uymalar  mecburîdir.
b) Dan man, mü avir ve benzeri s fatlar alt nda görev yapan ki iler, ilgili idarenin plân müellifi olarak

görev yapamaz ve plân müellifi yetki ve sorumlulu unu üstlenemez.
c) Müellifler; üstlendikleri plânlama i inin kapsad  plânlama alan n s rlar  içinde, plânlama

süresince, ilgili idare d ndaki kurulu lar ve ki iler ad na her ölçekteki ve türdeki plânlar  yapamazlar ve
parselasyon plânlar  düzenleyemezler. Ayn  plânlama alan  s rlar  içinde, ilgili idare d nda özel ki i veya
kurulu lara mü avirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk veya fennî mesuliyet üstlenemezler.
Ancak, bitmi  olan plânlama i ine ek yeni bir plânlama i i bu hükmün d ndad r.



d) Müellifler, plânlama yap lan alan n s rlar  içinde, yaln z plânlama konusu ile ilgili olarak kamu
görevlilerinin tâbi tutuldu u kanunî s rlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tâbidir.

e) Müellifler; plânlama çal malar  yürütürken objektif ve tarafs z davranmak, bilimsel ve teknik
verilere göre hareket etmek zorundad rlar.

f) Plân kararlar n verilmesinde, hiçbir ki i ve kurulu tan, sözle me kapsam  d nda herhangi bir aynî
veya nakdî menfaat temin edilemez. Menfaat temin etti i tespit edilenler hakk nda kanunî i lem yap r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çal malar n De erlendirilmesi, Sicil Tutulmas , Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulamas

Müellif çal malar n idarece de erlendirilmesi
Madde 14- dare, plânlama i lerini üstlenecek müelliflerin yapt klar  i ler ile ilgili

de erlendirmelerinde, plânlar ;
a) Üst plân kararlar  ile tutarl ,
b) Tabiî verilere göre olabilirli i,
c) Sosyo-ekonomik verilere ve arazi kullanma kararlar na uygunlu u,
d) Gerçekle ebilirli i ve uygulanabilirli i,
bak mlar ndan inceler ve müellifleri de erlendirir. Bu de erlendirmede, i in süresi içinde tamamlan p

tamamlanmad  da gözönüne al r.
dare, yap lan i  ile ilgili rapor, kay t ve de erlendirme sonuçlar  Bakanl a iletir.

Müellif yeterlilik sicillerinin tutulmas
Madde 15- Bakanl k, plân müelliflerinin yeterlili inin belirlenmesi ve belgelenmesi için, her müellifin

çal malar  ile ilgili özel bilgi ve belgelerin toplanmas , s fland lmas  ve gizlilik derecesi verilerek saklanmas
ve gerekti inde yetkililerce usûlünce kullan lmas  temin eder.

Bakanl kta yeterlili in tespit edilmesi amac yla her müellif için bir özel gizli sicil dosyas  aç r ve
müellifin kendi müracaatlar  ve buna eklenilen ve y  belirten, kamu kurum ve kurulu lar ndan al nan belge,
yüksek ö renim belgesi, özel plânlama bürolar ndan al nm  bonservis ve ekleri ile yar malar ile ilgili bilgi ve
belgeler bu dosyaya konulur.

Daha önce yap lan i ler ile ilgili de erlendirme raporlar  ve ba ar  dereceleri ile, yap lan plânlar n o
etapta uygun görülüp görülmediklerini veya ret ve iade edildiklerini belirten belgeler de, ilgili idarelerden
al narak sicil dosyas na konulur.

Müelliflerin de erlendirilmesi
Madde 16- Bakanl k; plânlama i lerini yapacak müelliflerin tutulan sicillerine, i  durumlar na ve ba ar

derecelerine göre de erlendirilip derecelendirilmesini yapar ve müellifin de erlendirme sonucunda hangi gruba
giren plânlama i lerini yapabilece ine dair yeterlilik belgesini verir veya daha önce verilmi  bulunan belgeyi
yeniler.

Yeterlilik Belgesi ve belge uygulamas
Madde17- 16 nc  madde uyar nca gerçekle tirilen de erlendirmeye göre müelliflere verilecek yeterlilik

belgesi; müellifin ad  ve soyad , nüfus kayd  örne i ile özlük durumuna dair di er bilgilerin yan  s ra, mezun
oldu u yerleri, mezuniyet tarihleri ve unvan  ile uzmanl k alan  belirten, ayr ca hangi grupta plânlama i lerini
üstlenebilece ini, geçerlilik süresini tarih de belirtip aç klayan foto rafl  bir belgedir.

Yeterlilik Belgesi; bo luklara plânlama grubu ile müellifin ad  ve soyad  yaz lacak ekilde, “…
Grubundaki plânlamalar  düzenlemeye yetkilidir. Bu Belge, iste i üzerine …’e verilmi tir.” ifadesini ihtiva eder.
Yeterlilik Belgesinde, Bakanl n resmî mührü ve Bakan ad na imzaya yetkili görevlinin imzas  bulunur.

Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, 18 inci madde hükümlerine göre Bakanl kça Belgenin iptali
yolunda bir i lem yap lmad kça ve ilgilisinin talebi üzerine 16 nc  madde hükümlerine göre yenilenme i lemi
yap lmad kça, en çok üç y ld r.

Yeterlilik Belgesinin foto rafl  bir örne i ile ait oldu u plânlama grubu i lerin al nmas na esas olan
bilgileri ve varsa bir k tlama durumunu da ihtiva edecek ekilde ayr ca bir belge düzenlenir; yetkililerin
imzalar  ve Bakan ad na yetkili olan görevlinin imzas  ile Bakanl n resmî mührünü de ta yan bu belgeler,
müellifin sicil dosyas nda saklan r.

Yeterlilik Belgesi, ilk defa müellifin yaz  müracaat  üzerine yap lan de erlendirme sonucuna göre
haz rlanarak kendisine imza kar nda verilir. Belge verilmeyecek ise veya yenilenme istendi inde
yenilenmesine gerek görülmüyor ise, durum müellife yaz  olarak tebli  edilir.

Müellif, niteliklerinde olan de meler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanl a yaz  ile müracaat
edebilir. Müellifin bu müracaat  de erlendirilir. artlar  ta yor ise, yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir;
yenileme artlar n bulunmad n anla lmas  hâlinde, durum yaz  olarak müellife tebli  olunur.

lk defa belge alma ve belge yenilenme talepleri d nda, Bakanl k, bütün yeterlilik sahibi müellifleri
yapt klar  i ler ve çal malar  ile her üç y lda bir yeniden topluca incelemeye ve de erlendirmeye tâbi tutar; buna
göre bütün müelliflerin de en artlara ve de erlendirme sonuçlar na göre hangi gruplarda plânlama i leri



yapabilece ini belirleyen grup listelerini ç kar r ve bu listelerin tamam  üç y lda bir Bakanl k web sayfas nda
yay mlan r.

Bakanl kça yap lan toplu de erlendirme ve derecelendirme sonucunda yeterlilik belgesini yeniden
almaya hak kazanm  bütün müelliflerin belgeleri haz rlan r ve yaz  talepleri üzerine kendilerine verilir.

Plânlama i inin önemine, etkinli ine, kapsam na ve a rl na göre, Bakanl kça uygun görülen hâllerde
belirli bir i  için sadece o plânlama i i ile s rl  olarak Özel Yeterlilik Belgesi de düzenlenebilir ve hak kazanan
müelliflere verilebilir.

Yeterlilik Belgesinin iptali veya süreli olarak geçersiz k nmas
Madde18- Müellif Yeterlilik Belgelerinin iptali ve süreli olarak geçersiz k nmas nda a daki

hükümlere uyulur:
a) Müelliflerin yapt  plânlama i inden dolay  meslekî faaliyetleri ile ilgili konularda yetkisini kötüye

kullanmas  sebebi ile hüküm giymi  olmas  hâlinde, Yeterlilik Belgeleri be  y l süre ile geçersiz k r ve geri
al r. Ayn  fiilin tekrar  hâlinde ise, belge iptal edilir.

b) Müelliflerin idare ile olan sözle melerinin müellifin hatas  sebebiyle ayr  ayr  iki i te feshedilmi
olmas  hâlinde, Yeterlilik Belgeleri bir y l süreyle geçersiz k r ve geri al r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe itli ve Son Hükümler

Yürürlükten kald lan Yönetmelik
Madde 19- 2/11/1985 tarihli ve 18916 say  Resmî Gazete’de yay mlanan mar Plânlar n Yap

Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kurulu lar n Yeterlilik Yönetmeli i yürürlükten kald lm r.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kald lan Yönetmeli e göre daha önce yeterlilik

belgesi alm  veya almaya hak kazanm  olanlar n haklar  sakl r.
Bu Yönetmelik yürürlü e girmeden önce karara ba lanm  müeyyidelerin tatbikine devam olunur.
Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden önce ba lam  olan i lemler bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde sonuçland r.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kald lan Yönetmeli e göre yeterlilik belgesi almaya

hak kazanamam  olanlar n müracaatlar  durumunda yeterlilik belgesi i lemleri bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde de erlendirmeye al r.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik ile yürürlükten kald lan Yönetmelikte tan mlanmam  ancak bu
Yönetmelikte tan mlanan idarelerin plânlama birimleri ile özel plânlama bürolar nda, bu Yönetmeli in yürürlü e
girdi i tarihten önce, ehir plânc  olarak çal  olanlar n ba vurmalar  hâlinde durumlar  bu Yönetmelik
kapsam nda de erlendirmeye al r.

Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Bay nd rl k ve skân Bakan  yürütür.


