Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kurulacak Elektronik Haberleşme Cihazlarının
İmar Mevzuatı Kapsamında
İzne Bağlanması ve Denetimi Hakkında İlke ve Esaslar
Madde 1: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulmuş ve kurulacak olan tüm sabit/mobil
elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imar mevzuatı kapsamında denetlenmesi ve izne
bağlanmasında uyulacak iş ve işlemler kapsamında, her türlü sabit/mobil elektronik haberleşme
cihaz ve sistemlerinin yarattığı görüntü kirliliğinin önlenmesi, halk ve çevre sağlığının korunması
amacıyla söz konusu cihazların konulacağı yerler için belediyeden izin alınması, mevzuata
uygulanacak yöntem ve kuralları
aykırılıkların tespitine yönelik denetim çalışmalarında
belirlemek amacı ile uyulması gereken ilke ve esaslar belirlenmiştir.
Madde 2:
2.1- İşletici/işletmeciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kurulum yapacakları yerlerle
ilgili planlarını 6 aylık periyodlar ile (her yılın ocak ve haziran aylarının 2. haftası sonuna kadar)
haritalar üzerine açık adresli ve koordinatlı olarak işlenmiş olarak sayısal ve çıktı ortamında
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (Bilgi İşlem Şb. Md.’ne) teslim edeceklerdir.
2.2- Büyükşehir Belediyesi’nce sabit ve/veya mobil elektronik haberleşme cihazları kurulum
müracaatları ve verilen izinlerin gösterimi haritalar üzerine açık adresli ve koordinatlı olarak
işlenmiş olarak sayısal ve çıktı ortamında güncel tutulur.
Madde 3:
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3.05 maddesi (Belediye Tasarrufunda Kalan Yerler)
kapsamında kalan yerler, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki yerler ve AYKOME Kararları ile
tanımlı Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki yerlerde kurulacak sabit ve/veya mobil elektronik
haberleşme cihazları tesislerinin veya geçici faaliyetlerinin kurulum izni:
3.1-İşletmeciler altı aylık periyodlarla verdikleri planlarına uygun olarak resmi müracaatlarını
Büyükşehir Belediyesi (Bilgi İşlem Şb. Md.)ne yaparlar. Bu müracaat aşağıda belirtilen evraklar ile
yapılır.;
3.1.1- Dilekçe
3.1.2- 21.04.2011 tarih, 27912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Haberleşme
Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre
Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” gereği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca verilmiş kurulum ruhsatı,
3.1.3- İlgili detayda projeler ( montaj survey )
3.2- Büyükşehir Belediyesi Baz İstasyonu Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu’nca müracaat
değerlendirilir.
3.3- Uygun bulunan müracaatlar için; Baz İstasyonu Yeri Kiralama Ücret Tarifesi üzerinden
hesaplanan bedelin ödenmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınacak Güvenlik
Sertifikası’nın sunulması ve Kurulum izin belgesi düzenlenmesi hakkında Belediye Gelir
tarifesinde belirlenen ücretin ödenmesi ile “1 yıllık kiralama sözleşmesi” imzalanır. Üst yazı ile
ilgilisine verilir.
3.4- Uygun bulunmayan müracaatlar da üst yazı ile ilgilisine bilgi verilir.
3.5- Kurulum tamamlanınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dan alınacak Güvenlik
Sertifikası kurulum yapılan yerde asılı bulundurulur. Kurulum sonrası BTK ya sunulan EMR
ölçümü raporu Büyükşehir Belediyesi (Bilgi İşlem Şb. Md.)ne verilir. İlgili belediyesince yerinde
kontrol edilerek kurulumun tamamlandığına dair tutanak düzenlenir.
Madde 4:
Özel veya kamu mülkiyetine ait yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni bulunan bina üzerinde
kurulacak sabit ve/veya mobil elektronik haberleşme cihazları kurulum izni:

4.1- İlgili ilçe belediyesine (İmar ve Şehircilik Md.) müracaat edilir. Bu müracaat aşağıda belirtilen
evraklar ile yapılır.;
4.1.1- Dilekçe
4.1.2- Tapu kaydı
4.1.3- Kurulum yapılacak yerin mimari proje üzerinde gösterimi (Bina ortak kullanım alanında
olması ve mimari proje müellifinin imzası aranacaktır.)
4.1.4- 21.04.2011 tarih, 27912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Haberleşme
Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre
Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” gereği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca verilmiş Kurulum Ruhsatı
4.1.5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’dan alınacak Güvenlik Sertifikası
4.1.6- Kurulum yapılacak bina maliklerinin ve kurulum yapılacak yerin 20 metre çapındaki mesafe
içinde bulunan bina var ise bu mesafe içinde bulunan bina maliklerin muvaffakatı,
4.1.7- Kira sözleşmesi,
4.1.8- İlgili detayda projeler ( montaj survey )
4.2- İlgili belediyesince (İmar ve Şehircilik Md.) başvurunun imar mevzuatına uygun bulunması
durumunda; Kurulum izin belgesi düzenlenmesi hakkında Belediye Gelir Tarifesinde belirlenen
ücretin ödenmesi ile İzin Belgesi düzenlenir.
4.3- Kurulum tamamlanınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dan alınacak Güvenlik
Sertifikası kurulum yapılan yerde asılı bulundurulur. Kurulum sonrası Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’na sunulan EMR ölçümü raporu ilgili belediyeye verilir. İlgili belediyesince
yerinde kontrol edilerek kurulumun tamamlandığına dair tutanak düzenlenir.
4.4-İlçe belediyelerince düzenlenen izin belgeleri ve kurulumun tamamlandığına dair tutanakların
bir sureti aylık olarak düzenlenen AYKOME üst kuruluna sunularak Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim edilecektir.
Madde 5:
Enerji nakil hattı ve aydınlatma direklerine monte edilecek sabit ve/veya mobil elektronik
haberleşme cihazları kurulum izni:
5.1- Büyükşehir Belediyesine (Bilgi İşlem Şb. Md.)ne müracaat edilir. Bu müracaat aşağıda
belirtilen evraklar ile yapılır.;
5.1.1- Dilekçe
5.1.2- Kira sözleşmesi
5.1.3- 21.04.2011 tarih, 27912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik Haberleşme
Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre
Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” gereği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca verilmiş Kurulum Ruhsatı
5.1.4. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’ dan alınacak Güvenlik Sertifikası
5.1.5. İlgili detayda projeler ( montaj survey )
5.1.6- Kurulum yapılacak yerin; 20 metre çapındaki mesafe içinde bulunan bina var ise bu mesafe
içinde bulunan bina maliklerin muvaffakatı,
5.2- Büyükşehir Belediyesi başvurunun uygun bulunması durumunda Kurulum izin belgesi
düzenlenmesi hakkında Belediye Gelir Tarifesinde belirlenen ücretin ödenmesi ile İzin Belgesi
düzenlenir.
5.3- Kurulum tamamlanınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dan alınacak Güvenlik
Sertifikası kurulum yapılan yerde asılı bulundurulur. Kurulum sonrası Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’na sunulan EMR ölçümü raporu ilgili belediyeye verilir. Büyükşehir
Belediyesince yerinde kontrol edilerek kurulumun tamamlandığına dair tutanak düzenlenir.

Madde 6:
Kurulum izni alınmadan veya izne aykırı olarak kurulduğu tespit edilen sabit ve/veya mobil
elektronik haberleşme cihazları hakkında aşağıda belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.
6.1- Elektronik haberleşme cihazlarının bulunduğu yerin mülkiyet sahibine, işletici/işletmecilerine
Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu 32. ve 42. Maddesine istinaden cezai işlem
uygulanır.
6.2- Estetik, şehircilik, sağlık vb. bakımdan mahzurlu görülen sabit ve/veya mobil elektronik
haberleşme cihazları hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu 40. Maddesine göre işlem yapılır.
6.3- Enerji nakil hattı ve aydınlatma direklerinde bulunanlar hiçbir karar alınmaksızın belediye
zabıtası tarafından söktürülür.
Madde 7:
Kurulum sonrası denetim;
7.1- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na sunulan EMR ölçümü raporu sorumluluk alanına
göre Büyükşehir Belediyesi veya ilgili ilçe belediyesine verilir.
7.2- Sabit ve/veya mobil elektronik haberleşme cihazlarının inşa edilmesi sırasında ya da kurulu
bulunan istasyonlarının daha sonra yapılacak denetimlerinde işletici/işletmeciler, ‘‘Elektronik
Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik ’’ uyarınca
hazırlanması gereken ölçüm değerleri tablosunu ve/veya güvenlik sertifikasını ibraz etmekle
yükümlüdür.
7.3- Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyesi gerekli durumlarda sabit elektronik haberleşme
cihazlarının elektromanyetik alan şiddeti veya güç akı yoğunluğunun limit değerler içinde olup
olmadığını kontrol etmek amacıyla ölçüm yaptırmak yetkisine sahiptir. Bu ölçümler, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ölçüm yetkisi tanınan kamu kurum ve kuruluşları ile
özel ve tüzel kişilere yaptırılır.
7.4- Yapılan ölçüm sonucunda, limit değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işletmeci/işletici, yazılı
bildirim tarihinden itibaren mahsurların giderildiğine ilişkin en geç 15 gün içerisinde yeni bir rapor
ibraz etmesi istenir. İlgili mevzuatında başka yaptırımlar öngörülmüş olsa dahi elektromanyetik
alan şiddeti veya güç akı yoğunluğunun limit değerlerin üzerinde olduğu tespit edilen elektronik
haberleşme cihazları ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu 40. Maddesine göre işlem yapılır.
Madde 8:
Bu ilke ve esasların yürürlüğe girmesinden itibaren mevcut sabit ve/veya mobil elektronik
haberleşme cihazları hakkında işletmeci/işletici tarafından sorumluluk alanına göre üç ay içinde
Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyesine gerekli kurulum izni alınmak üzere müracaat edilir.
Madde 9:
Bu ilke ve esasları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye sınırları içindeki
İlçe Belediye Başkanlarınca yürütülmesine, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı
(15.12.2011 tarih ve 2011/439 Esas, 1005 sayılı Meclis Kararı) ve 28.12.2011 Çarşamba günü Kent
Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

