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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 20 nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “havuzu” �bares�nden sonra gelmek üzere
“�le açık havuzlar” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�nde yer alan “%15’�n�” �bares�
“%20’s�n�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı bentte yer alan “ev�” �bares�nden sonra gelmek üzere  “�le açık havuzlar”
�bares� eklenm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan “ve ortak
alan” �bares� “veya bağımsız bölüm” olarak değ�şt�r�lm�ş ve sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(8) Asansör zorunluluğu bulunan b�nalarda asansörler�n, bodrum katlar dâh�l tüm katlara h�zmet vermes�
zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da �skân ed�len alan bulunmayan bodrum katlara asansörün ulaştırılması
zorunlu değ�ld�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Salgın hastalık ve benzer� olağanüstü durumlarda �lg�l� bakanlık veya val�l�klerce sokağa çıkma kısıtlaması get�r�len
günler�n toplamı kadar süre, talep ed�lmes� hal�nde ruhsat vermeye yetk�l� �darelerce ruhsat süres�ne �lave ed�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 57 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekan�k tes�sat projeler�n�n; çatı yüzey�nden
toplanacak yağmur sularının gerekmes� hal�nde f�ltre ed�lerek b�r tankta toplanması ve b�na tuvalet s�fonlarında
kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama s�stem� �çermes� zorunludur. Toplama tankının hacm�; yapının bulunduğu
�l�n aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış m�ktarı �le b�nanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur
suyunun b�na tuvalet s�fonlarının �ht�yacından fazla olan kısmı, tes�sat projes�nde göster�lmek suret�yle bahçe veya
d�ğer ortak alanlarda kullanılab�l�r. İlg�l� �darelerce yağmur suyu toplama s�stem�n�n daha küçük parsellerde
yapılmasına, toplama tankı hac�m hesap yöntem�ne ve �lave kullanım alanlarına �l�şk�n de zorunluluk get�r�leb�l�r.
Yağmur suyu toplama tankı, b�na bünyes�nde veya çekme mesafeler�n� �hlal etmemek kaydı �le ön, yan ve arka
bahçelerde ya da bahçe zem�n� altında konumlandırılab�l�r. Toplama tankı tahl�ye hattı varsa yağmur suyu şebekes�ne
bağlanır, atık su şebekes�ne bağlanamaz. Gr� su s�stem� de bulunan b�nalarda toplanan yağmur sularının bu s�steme
ver�lmes�n�n mümkün olması hal�nde yağmur suyu �ç�n ayrıca b�r toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 62 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası, �k�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümleler�
�le yed�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beş�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı maddeye aşağıdak�
fıkralar eklenm�şt�r.
“3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında ücret�
yatırılmasına rağmen y�rm� gün �ç�nde yer seç�m belges�n�n ver�lmemes� durumunda dokuzuncu fıkradak� yer seç�m
belges� alınmış sayılır.”

“(8) Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler �le umum� h�zmet alanları g�b� kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lm�ş
tüm alanlar �le kamu veya özel mülk�yete tab� arsa ve araz�lerde; yüksekl�ğ� 15 metreden yüksek olan kule ve d�rekler
�le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurları uygulama �mar planında göster�l�r ve bu yapılar �ç�n ruhsat alınır. Yapı ruhsatı
başvurularında, yatay ve d�key görünüşü �ht�va eden krok� �le stat�k ve elektr�k projeler� dışında herhang� b�r proje
veya belge �stenemez. Yapı ruhsatı başvurusuna mal�k ya da tasarruf sah�b� �le �şletmec� arasında yapılan k�ralamaya
veya kullanıma �l�şk�n belge eklen�r. Bu kule veya d�rekler �le kurulumu bunlarla b�rl�kte yapılacak elektron�k
haberleşme c�hazlarına a�t bulunduğu konteyner, kab�n, kab�net ve benzer� altyapı unsurları �ç�n tek ruhsat düzenlen�r.

(9) Yüksekl�ğ� 15 metreden fazla olmayan ve uygulama �mar planında göster�lmeyen elektron�k haberleşme
�stasyonlarının Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler �le umum� h�zmet alanları g�b� kamu h�zmet�ne tahs�s
ed�lm�ş tüm alanlar �le kamu veya özel mülk�yete tab� arsa ve araz�lerde kurulumuna mahsus kule ve d�rekler �le
bunlara a�t zorunlu altyapı unsurlarına, stat�k bakımından sakınca olmadığına da�r �nşaat mühend�sler�nce hazırlanacak
raporun sunulması, fennî mesul�yet�n üstlen�lmes�, mal�k ya da tasarruf sah�b� �le �şletmec� arasında yapılan
k�ralamaya veya kullanıma �l�şk�n belgen�n sunulması ve B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunun �lg�l� mevzuatında
bel�rlenen gerekl� ve yeterl� koruma mesafes�n�n bırakılması �le yer seç�m belges�n�n alınmış olması kaydıyla başkaca
b�r şart aranmaksızın �lg�l� �darelerce �z�n ver�l�r.

(10) Yapı ve b�nalarda kule ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekl�ğ� 10 metreden az
olmak, stat�k ve elektr�k bakımından sakınca olmadığına da�r �nşaat ve elektr�k/elektron�k mühend�sler�nce
hazırlanacak rapor �le bu meslek mensuplarınca fennî mesul�yet�n üstlen�ld�ğ�ne da�r taahhütname ver�lmek ve mal�k



ya da tasarruf sah�b� �le �şletmec� arasında yapılan k�ralamaya veya kullanıma �l�şk�n belgen�n sunulması kaydıyla
başkaca b�r şart aranmaksızın �lg�l� �darece �z�n ver�l�r. Bu yapılar �dares�nce ulusal adres ver� tabanına �şlen�r.

(11) Her tür elektron�k haberleşme c�hazları �le bu c�hazların tekn�k donanım ve b�leşenler� �z�n veya ruhsata
tab� değ�ld�r. Ancak sek�z�nc�, dokuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca kule ve d�rekler �le konteyner, kab�n, kab�net �ç�n
yapılan �lk �z�n veya ruhsat başvurusunda elektron�k haberleşme c�hazları �le tekn�k donanımları stat�k projelerde veya
raporlarda göster�l�r. Elektron�k haberleşme c�hazları �le tekn�k donanımlarında; teknoloj� değ�ş�kl�ğ�, �laves� veya
rev�zyon yapılması durumunda bu hususlar �ç�n ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 69 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak �ht�yaç duyulması hal�nde, bu Yönetmel�ğ�n değ�şt�r�lemeyen hükümlere aykırı olmamak kaydı �le �dareler�n
�mar yönetmel�kler�ne eklenecek yöreye özgü �lave tanımlar bu kapsamda değerlend�r�lmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Mevcut haberleşme �stasyonları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 17/11/2020 tar�h�nden önce kurulmuş bulunan elektron�k haberleşme �stasyonlarına

mahsus kule ve d�rekler �le bunların zorunlu altyapı unsurları �ç�n elektron�k haberleşme �stasyonunu �lk kuran
�şletmec� tarafından b�r yıl �ç�nde müracaat d�lekçes� �braz ed�lmek ve üç yıl �ç�nde gerekl� belgeler tamamlanmak
şartıyla stat�k bakımından uygun olduğuna da�r �nşaat mühend�sler�nce hazırlanacak raporun ve B�lg� Teknoloj�ler� ve
İlet�ş�m Kurumu tarafından düzenlenen güvenl�k sert�f�kasının veya güvenl�k sert�f�kasına tab� olmayanlar �ç�n
radyol�nk frekansı tahs�s ed�ld�ğ�ne �l�şk�n kullanım hakkı yetk� belges�, elektr�k abonel�ğ� veya �lg�l� tar�h� tevs�k ed�c�
b�r belgen�n �dareye sunulması ve söz konusu kule ve d�rekler�n stat�k/betonarme fennî mesul�yet�n�n üstlen�lmes�
kaydıyla başkaca herhang� b�r belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan
yöntem �le hesaplanan bedel�n ödenmes� şartıyla bel�rt�len haberleşme �stasyonlarına mahsus kule ve d�rekler �le
bunların zorunlu altyapı unsurları �ç�n �z�n veya ruhsat ver�lm�ş sayılır. Bu ücret dışında herhang� b�r harç, ücret veya
bedel alınmaz.

(2) 2/7/2004 �le 1/10/2009 tar�hler� arasında kurulmuş olan elektron�k haberleşme �stasyonlarının kurulumuna
mahsus yapılmış kule ve d�rekler �ç�n �z�n veya ruhsat aranmaz. B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu tarafından
ver�len güvenl�k sert�f�kası veya güvenl�k sert�f�kasına tab� olmayanlar �ç�n radyol�nk frekansı tahs�s ed�ld�ğ�ne �l�şk�n
kullanım hakkı yetk� belges�, elektr�k abonel�ğ� veya �lg�l� tar�h� tevs�k ed�c� b�r belgen�n �dareye sunulması �le bu
tar�hler arasında kurulum yapıldığı tevs�k ed�l�r ve başkaca herhang� b�r belge aranmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 10 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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