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her 3.00 metre yüksekl�k �ç�n bu mesafeye 0.50 metre �lave ed�l�r. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme
mesafeler� b�r veya b�rkaç kat b�rl�kte etüt ed�lerek b�nada kademelenme yapılmak suret�yle de gerçekleşt�r�leb�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 39 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Kapı net (tem�z) gen�şl�kler� b�na g�r�ş kapılarında 1.50 metreden, kapıların ç�ft kanatlı olması hal�nde b�r

kanat 1.00 metreden,”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (5) numaralı alt bend�

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�n�n onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 55 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(9) Aynı parselde b�rb�r�nden bağımsız blokların b�r�nde; parseldek� bağımsız bölümler�n arsa paylarını, ortak

alanları, parselde yer alan blokların konumlarını, bloğun emsal�n�, �nşaat alanını, yüksekl�ğ�n� ve kullanım amacını
değ�şt�rmemek kaydıyla yapılan tad�latlarda sadece tad�lat yapılan blok mal�kler�n�n muvafakatler� alınarak uygulama
yapılır. B�r b�nada yer alan bağımsız bölümler�n b�r�nde; emsal ve �nşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hac�mler�n
yer�n�, ortak alanları, d�ğer bağımsız bölümler�n arsa paylarını, d�ğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme g�b�
ortak yapı elemanlarını değ�şt�rmemek, b�nanın taşıyıcı s�stem özell�kler� ve güvenl�ğ� �le yangın güvenl�ğ�n� olumsuz
etk�lememek kaydıyla yapılan tad�latlarda, tad�lat yapılan bağımsız bölüm mal�k�n�n başvurusu yeterl� olup, d�ğer
mal�kler�n muvafakat� aranmadan uygulama yapılır. Ancak bu tad�lattan etk�lend�ğ� �lg�l� �dares�nce bel�rlenen
bağımsız bölümler olması hal�nde, bu bağımsız bölümler�n mal�kler�n�n de muvafakatler� alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 57 nc� maddes�n�n altıncı fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend�, aynı
bend�n (3) numaralı alt bend� ve aynı madden�n y�rm�altıncı fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“1) Yer altının d�nam�k esnekl�k d�ren�şler� ve yer�n dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı,
deprem bölgelenmes�, yer kırıklıklarının hareketler�, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları g�b� zem�n�n
f�z�kî özell�kler�n� bel�rleyen çalışmalar yönünden jeof�z�k mühend�sler�nce,”

“3) Zem�n mekan�ğ�, zem�n d�nam�ğ� ve zem�n emn�yet ger�lmes� hesaplaması g�b� çalışmalar yönünden �nşaat
ve jeoloj� mühend�sler�nce,”
“Aşağıda bel�rt�len n�tel�klerden en az b�r�n� taşıyan yapı veya yapılar �ç�n büyükşeh�r beled�yes�nce s�lüet onayı
zorunluluğu get�r�leb�l�r:”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 62 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Özel mülk�yete tab� arsa ve b�nalarda, fenn� mesul�yet üstlen�lmek ve Kanunun ceza� hükümler� saklı

kalmak, kat mal�kler�n�n üçte �k�s� ve gerekmes� hal�nde uygulamadan etk�lend�ğ� �lg�l� �dares�nce bel�rlenen bağımsız
bölüm mal�kler�n�n muvafakat� alınmak, stat�k açıdan sakınca bulunmadığına da�r �nşaat mühend�sler�nce hazırlanacak
rapor �lg�l� �dares�ne sunulmak, b�na estet�ğ�n�, görünümünü ve s�luet� olumsuz etk�lememek kaydıyla B�lg�
Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunun uygun görüşü alınarak; ruhsat alınmadan elektron�k haberleşme �stasyonu
kurulab�l�r. B�na cepheler�nde bu fıkrada aranan şartlara �lave olarak, sadece anten ve anten aparatları monte ed�lmek,
cepheye b�t�ş�k olmak, dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde olmak ve anten boyları 1,55 metrey� geçmemek
şartları da aranır. Fenn� mesul�yet üstlen�lmek ve Kanunun ceza� hükümler� saklı kalmak kaydıyla, sab�t elektron�k
haberleşme altyapısında kullanılan; saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon ve b�na �ç�
anahtarlama ek�pmanları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma �zn� alınmadan kurulab�l�r.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 64 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “kablo tv ve” �bares�nden sonra gelmek
üzere “f�beropt�k” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce r�skl� yapı tesp�t� yapılmış ya da r�skl� alan kapsamına

alınmış olup, mal�kler�n en az üçte �k�s� �le noter onaylı kat karşılığı �nşaat sözleşmes� düzenlenm�ş olup yapı ruhsatı
düzenlenmem�ş yapıların ruhsat �şlemler�, talep ed�lmes� hal�nde 1/10/2017 tar�h�nden önce yürürlükte olan
Yönetmel�ğe göre sonuçlandırılır.”

“(4) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce ruhsat alınmış olup, �nşaatı devam eden yapılara �l�şk�n
ruhsat süres� �çer�s�nde yapılan tad�lat ruhsatı başvuruları; talep ed�lmes� hal�nde ruhsatın düzenlend�ğ� Yönetmel�ğe
göre sonuçlandırılır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 14 üncü maddes� 3/7/2017 tar�h�nden geçerl� olmak üzere,
b) D�ğer maddeler� 1/10/2017 tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 16 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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