
Çevre ve Şehireilik Bakanlığından:

PLANLı ALANLAR İMAR YÖNETMELİGİNDE DEGİşİKLİK YAPıLMASıNA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğinin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(17) Birden fazla yapı için ruhsat alınan ancak bir kısım yapılar tamamlanmadan yapı
ruhsatı süre nedeni ile hükümsüz hale gelen parsellerde, eksik kalan ya da başlanamayan yapıların
tamamlanması amacıyla ilk ruhsat koşullarına göre ve onaylı ruhsat eki projelerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamak kaydı ile yapılacak "yeniden ruhsat" başvurularında, 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu uyarınca maliklerin beşte dördünün muvafakati alınmak kaydı ile tüm maliklerin
yeniden muvafakati aranmaz. Ancak bu fıkra hükmü kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış
parsellerde uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
"çatı yüzeyi yağmur sularının," ibaresinden sonra gelmek üzere "binanın çatı alanı ile bulunduğu
ilin aylık en fazla ortalama yağış miktarını karşılayacak şekilde hesaplanarak" ibaresi eklenmiş ve
aynı bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu yapıların tesisat projelerinin, toplanacak yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarında kullanılacak
şekilde düzenlenmesi zorunludur."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu
hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği
15 metre ve üzeri olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar
planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü
ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez.
Ruhsat başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya
kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak
elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı
unsurları için tek ruhsat düzenlenir.

(9) Yüksekliği on beş metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen
elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi
hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi
arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına,
statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması,
fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya
veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili
mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin
alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir.

(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği
on metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve
elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni
mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci
arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart
aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal adres veri tabanına işlenir.

(11) Kule ve direk kısımları hariç olmak üzere, her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu
cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu
ve onuncu fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya
ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya



raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji
değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor
düzenlenmez.

(12) 1711112020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına
mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme
istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl
içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat
mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink
frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi
tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fenni
mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen
haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin
veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz.

(13) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme
istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi
Teknolojileri ve iletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına
tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi,
elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler
arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehireilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sayısı

3/7/2017 30113
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi Sayısı
1 30/9/2017 30196
2 6/2/2018 30324
3 28/7/2018 30492
4 27/10/2018 30578
5 01/3/2019 30701
6 25/7/2019 30842
7 27/12/2019 30991
8 11/3/2020 31065
9 23/1/2021 31373



KARŞıLAŞTıRMA CETVELİ
Plan h Alanlar İmar Yönetmeliği Planh Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasma Dair

Yönetmelik
MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

"(17} Birden fazla yaU. i~in ruhsat alınan ancak bir kısım yauılar
tamamlanmadan yaUI ruhsatı süre nedeni ile hükümsüz hale gelen
uarsellerde2 eksik kalan ya da ba~lanamayan yauılarm tamamlanması
amacıyla ilk ruhsat ko~uııarına göre ve onayh ruhsat eki uroielerinde
herhangi bir deği~iklik yauılmamak kaydı ile yauılacak "yeniden
ruhsat" ba~vurularında2 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarmca
maliklerin be~te dördünün muvafakati ahnmak kaydı ile tüm
maliklerin yeniden muvafakati aranmaz. Ancak bu fıkra hükmü kat
irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamı~ uarsellerde uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan "çatı yüzeyi yağmur sularının," ibaresinden sonra
gelmek üzere "binanın çatı alanı ile bulunduğu ilin aylık en fazla ortalama

MADDE 57- ... yağış miktarını karşılayacak şekilde hesaplanarak" ibaresi eklenmiş ve
aynı bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle

(7) ... eklenmiştir.

a) 2000 m2'den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik "a) 2000 m2'den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat
tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, binanm çatı alanı ile bulunduğu
tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekınesi ilin aylık en fazla ortalama yağı~ miktarını kar~ılayacak ~ekilde
halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu hesaulanarak tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama
toplama sistemi projesı de eklenir. ilgili idarelerce daha küçük tankında toplanması, gerekınesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması
parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. Bu yauıların
tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla tesisat urojelerinin2 toulanacak yağmur suyunun bina tuvalet
yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. sifonlarında kullanılacak ~ekilde düzenlenmesi zorunludur. ilgili
Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir.
atık su şebekesine bağlanamaz. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m.



den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır.
Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su
şebekesine bağlanamaz."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci, ikinci ve
yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

Elektronik haberleşme istasyonları
Elektronik haberleşme istasyonları MADDE 62-
MADDE 62 - fl) Kamuya ait umumi h~met alaRlaFı ile ilgili ...
idaFeleFiR tasaFFufu altlRdald yel, eteflaFI", yaya helgesi gi13i "(8} Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki :y:erler ile umumi hizmet
yeFleFde Iı<amu hizmetiRiR YÜFütüle13ilmesi ye iletişim iR alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmi~ tüm alanlar ile kamu ve:y:a
sÜFdüFüle13i1mesii~iR geFeldi ted13iFleF ile Bilgi TelmelejileFi ve özel mülki:y:ete tabi arsa ve arazilerde; :y:üksekliği 15 metre ve üzeri
İletişim KUFumuRuR uygUR geFüşü ahRmal" sUFetiyle eleMFeRil" olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu alttauı unsurları
ha13eFleşmeistasyeRu l"uFula13iliF. u:y:gulama imar ulanında gösterilir ve bu :y:auılar i~in ruhsat alınır.
(2) Özel müll"iyete tah i aFsa ve 13iRalaFda, feRRi mesuliyet Ruhsat ba~vurularında: :y:ata:y:ve dike:y:görünü~ü ihtiva eden kroki ile
üstleRilmel" Ye KaRuRuR eezai hül"ümleFi saldı I"almak, I"at statik ve elektrik urojeleri dı~ında herhangi bir uroje ve:y:a belge
malildeFiRiR ü~te ikisi ye geFel"mesi haliRde uygulamal'laR istenemez. Ruhsat ba~vurusuna malik :y:a da tasarruf sahibi ile
etkileRdiği ilgili idaFesiRee 13eliFleReR 13ağımsız 13elüm i~letmeci arasında :y:auılan kiralama:y:a ve:y:a kullanıma ili~kin belge
malildeFiRiR muvafal"ati ahRmal", statİI" a~ldaR salURea eklenir. Bu kule ve:y:a direkler ile kurulumu bunlarla birlikte
13uluRmadığma daiF iRşaat müheRdisleFiRee hazlFlaRaealı< FafleF :y:auılacak elektronik haberle~me cihazlarına ait bulunduğu konte:y:ner:
ilgili idaFesiRe SURuimal", 13iRaestetiğiRi, geFüRümüRü v~ silueti kabin: kabinet ve benzeri alttauı unsurları i~in tek ruhsat düzenlenir.
elumsuz etlı<ilememel" I"~'dtyla Bilgi Tel"RelajileFi ve Iletişim
KUFumuRuR UygUR geFüşü ahRaFal,,; elel"tFeRiI" ha13eFleşme (9} Yüksekliği on be~ metreden fazla olma:y:an ve u:y:gulama imar
istasyeRu l"uFula13iliF.BiRa eeflheleFiRde 13u fıl"Fada aFaRaR ulanında gösterilme:y:en elektronik haberle~me istas:y:onlarının Devletin
şaFtlaFa ilave alaFalı<, sadeee aRteR Ye aRteR aflaFatlaFl maRte hüküm ve tasarrufu altındaki :y:erler ile umumi hizmet alanları gibi
edilmelı<, eeflheye 13itişilı<almalı<, dış eeflhe I"afllamastyla 13eRzeF kamu hizmetine tahsis edilmi~ tüm alanlar ile kamu ve:y:a özel
geFüRümde almalı< Ye aRteR haylaFı 1,55 metFeyi ge~memel" mülki:y:ete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler
şaFtlaFl da aFaRIF. FeRRi mesuliyet üstleRilmel" ye KaRuRuR eezai ile bunlara ait zorunlu alttauı unsurlarına: statik bakımından sakınca
hülı<ümleFi saldı I"almal" Iı<~'dtyla, sa13it elelaFaRilı< ha13eFleşme olmadığına dair in~aat mühendislerince hazırlanacak rauorun
altyafllslRda l"ullaRılaR; saha dalahı, yaFhlı< RaMası sunulması: fenni mesuli:y:etin üstlenilmesi: malik :y:ada tasarruf sahibi
(reP Ral"tası), meRhel, aRkeseFlü telefaR ve 13iRa i~i ile i~letmeci arasında :y:auılan kiralama:y:a ve:y:a kullanıma i1i~kin
aRahtaFlama el"iflmaRlaFl, yafll Fuhsatı Ye yafll ImllaRma ~Ri belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İleti~im Kurumunun ilgili
ahRmadaR ImFula13iliF. mevzuatında belirlenen 2erekli ve veterli koruma mesafesinin



(7) S6 Reı maddede heliFtileR istisRalaF saldı li:Rlmah:li:Rydıyla, hu
maddede heliFtileR elelctFeRiI" haheFleşme istasyaRlaFlRdaR,
heteRaFme ye ltule tipi alaRlaF haFilj!diğeFleFiRiR l"uFulumuRda;
KaRuRDR 44 ÜReü maddesiRiR i fıl"FaslRIR(d) heRdiRde helirtileR
hül"üm uyaFIRea hu maddede heliFtileR uyulması geFel"eR esaslaF
ye şartlaF dahiliRde elmaı" ye lj!attlaFda mahya l"etuRu gelj!memel"
I"aydıyla KaRURUR 44 ÜReü maddesiRiR i fıl"FaslRIR (a) heRdi
hül"mü uyanRea yapı Fuhsah aFaRmaz.

bırakılması ile yer seçim belgesinin ahnmış olması kaydıyla başkaca
bir şart aranmakslZm ilgili idarelerce izin verilir.

(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı
unsurlarma; yüksekliği on metreden az olmak, statik ve elektrik
bakımmdan sakmca olmadığma dair inşaat ve elektrik/elektronik
mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplannca
fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik
ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasmda yapılan kiralamaya veya
kuliaDıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart
aranmakslZm ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal
adres veri tabanma işlenir.

(11) Kule ve direk kısımlan hariç olmak üzere, her tür elektronik
haberleşme cihazlan ile bu cihazlann teknik donaDım ve bileşenleri
izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkra uyarmca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için
yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme
cihazlan ile teknik donaDImian statik projelerde veya raporlarda
gösterilir. Elektronik haberleşme cihazlan ile teknik donaDımlarmda;
teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu
hususlar için aynca proje veya rapor düzenlenmez.

(12) 17/11/2020 tarihinden önce kurulm uş bulunan elektronik
haberleşme istasyonlarma mahsus kule ve direkler ile bunlarm
zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk
kuran işletmeci tarafmdan bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz
edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik
bakımmdan uv!!un olduğuna dair inşaat mühendislerince
hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
tarafmdan düzenlenen güvenlik sertifikasmm veya güvenlik
sertifikasma tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine
ilişkin kuliaDım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi
tevsik edici bir belsenin idareve sunulması ve söz konusu kule ve



direklerin statik/betonarme fenni mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla
başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin
ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve
direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat
verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel
alınmaz.

(13) 2/7/2004 ile 1110/2009tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik
haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve
direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve iletişim
Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik
sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine
ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi
tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında
kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge
aranmaz."



Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif*
Madde x Madde x
Madde üzerinde yapılacak değişiklikler ilgili Madde üzerinde yapılacak değişiklikler ilgili
taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkması taslak madde üzerinde yapılmalıdır. Çıkması
teklif edilen kelime ve/veya cümlelerin üstü teklif edilen kelimelerin, ve/veya cümlelerin
çizilmeli ve kırmızı ile renklendirilmelidir. üstü çizilmeli ve kırmızı renk ile
Eklemeler de aynı şekilde kırmızı ile renklendirilmelidir. Eklemeler de aynı şekilde
renklendirilmelidir. kırmızı renk ile renklendirilmelidir.

Maddey Teklif içermeyen görüş ve öneriler taslağın
geneli bölümüne eklenmelidir.

Madde z

"Teklif yapılırken; taslak metin teklif kısmınaeklenerek düzenleme taslak metin üzerindeyapılmalı. Çıkarılankelime/cümlelerin üzeri çizilmeli ve kırmızırenk ile, eklenen
maddeler kırmızırenk ile düzenlenmelidir.


