
cevİe ve Sehircilik Bakanlığı[danj

oToP.A.ru( YÖNETMEL!ği§P_E_9İqişiKLiK YAPrLMAsINA DAirr
YONETMELlK

MADDE l- 22l2l2ol8 taihli ve 30340 sayılı Resnıi Gazcte'de yayımlanan otopark

Yönetmeliğini[ 3 üncü maddesinin biİinci ftkasınün (0 bendi aşağldaki şekilde değiştirilmiştir,
'\) brtak otopark uygulaması: imar adasındaki konışu parsellerin bahçelefinin daha etkin

Lıılianılabilmesi amaİıyla; iİgili her biıpaısel için parsel maliklerinin tamammuı muvAfakati altnmak,

hel bir parsel sınırı koıuıı.rnak ve bu sıırılara görc planda verilen yapılz§ma koşulları ayn ayrı

ııygulaıımak kaydıyla, kot ve cephe sınlİlamalaıına bakllmakstzın ve palsellel tevhit edilmeksizin

vaz'iyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine "konışu parsel ile oltak otopark alanı

vjr" İcklinde belirtme konularak yapllan, açük veya tamamen gömülü olmak ve dilaıasyonla

a}a:llmak kaydıyla kapah olarak yapılabilen otopaık uygulamalarıni'

MADDE 2- Aynı Yönetnıeliğin 4 iincü madde§inin bi nçi fükİaslnln (e) bendiıin (6) numaralı

ait bendi, (| bendinin (1), (2), (3) ve (a) numaraL alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynl

bcnde yenibir alt bent ekleomiş ve (i) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir,
;oi nitşit nizam parsellerde, bitişik biıalaıın temelleıinin alt kofundan daha aşağlya

inilmesinin stİtik bakımdan risk içermesi nedeniyle otopark ihtiyacmln pa,selinde karşllanamayan

1ıikt2rı,
"1) Komşu parseller|e ortak otopark ııygulaması veya ada içi otopaİk uygulamaları şeklinde ya

da
2)otoparkolafakgösterilenveotoparkedinenyapllarünyadabağımsızbölümlerintapulatında

ayrı ayiı siiresiz irtifak kurulDıasl, tapu kütiiğiiı]ün beyanlal hanelerinde bü konuia belirtme yapılması

l'auaıi,ıa: idaresincc beljrlenecek yüıüme mesafe§i içinde kanıulaştırmaya kotüu olmayan başka

,ul"ıa"n ,u ü binadan veya binalann zorunlıı olafak aynlması gerckeDler haricindeki nıüstakil

(ıtopark olarak ayrılrnaya ıİüsa!t olan bölümlerinden veyahut ticari otopaıklardan karşıtanır,
' i) otopur( iıtiyu",, (l) ve (2) nunafah att bentlere göİe de ka§llanamayan parsgllerde, ilgili

idareleice, 1) nci maddede'yeI alan esas]aİ dehilinde bedel almmak suretiyle bölge otopaİkından y€,

tah§is edilerek karşllanüİ,
4) (3) nulrlar;l alt bcnde göre bölge otopaİklardaıı tah§isin şekline,_(2)_numaİalı alt bende 8öre

uuşt" fuir'"ıa" otop*t yeri ayiılııası ve irtifak kuİul,nasına ilişkin ilgiii idaıelerce ustıl ve esaslar

belirlenebilir."
"6) Sit alaıılarında, mevzuat gereği parselde otopark ihİiyacmm lamamen ya da kısmen

karsılanamaması ve sıt alarır sınırlarının yürüııe mesafesinden dalra geniş olma§ı ıedeniyle nevzııatr

,r"^',,""" *rü.a" *"rufesi içinde başkabir paıselde de otopaık yeri kaışılanarıadığının idaıesince

;;; İİ"İ*d". karşılanamayan otoparka ilişkin gelekli yatay ve düşey işaIetleıncler yapllmak

sıuelırle voı üzeri parklanma düzeni idaresince sag]anıL"
;io.,rl,io'o,opu.k ua"ai l0 ve üzeri olan yeni yapılacak yapt]ao ilişkin yapı rürhsatt baş],urulannda

,-J, otopİ.t olunlurmıı l adetten az olınafi,ak üzeıe eül az Y, 5' inilı, şarj ünitesi dahil elektrikli

araçlara uygğn olaİak düzenlelmesi şam afanıL"

MADDE 3- Aynl Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fikrasının o), (c) ve (ç) bentleri ile

ıhı bendinın ı5ı numiralı a]ı bendi aşagıdaki şekilde değişriri1niş. aynı bendin (7) numaralı alt

O."j*ir-r*ı.]"" aşağidaki cümLe ekİenmiş. (8) ve (9ı numaralı alı benıleri aşağ,daki §ekilde

değiştirilmiş ve (ı) bcndinin sonuna aşağrdaki cümle ekleİuniştiİ,*"' 
,b) il."ıi;;"park ihtiyacı bojrum katlarda, tamarnen tabii veya tesviye edilmiş zemin alhnda

tul,r,ut'u. lizeri ilİili ulusal ya da ı]luslaTaıa§ı standartlafa göre asgari toprak örtiisiiyle

y"İİll"oaill"r"t tut çİ vasfinın oıta<ian kaldıniınaması şaıhyla binalann arka ve yaır bahçe altJannın



tamamlnda. avrrca qe.ek€n durumlaİda idaİenin uyguı görmesi baiinde parsel sınırına 3 meİeden

;;;;;*;;;;:;;k"ür"r; ijtı bahçe zemini altında veya yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme

ffi;İffi";; İ; ,rrtİ *"a", kaldınlmamak kaydı ile bina aıka ve yan bahçeleıinde

karŞılJnabiIir.''"'"" 
"ıÖİ"*t 

g"i, oükışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir,Otopark ıampası paısel srnın

a,",naan basiatıLaiıaz. Arka bahçede,ııopark )eİi tefük vc tesis edilcbülmesi tçin yan bahçenin en az

;ffi;;;;;,';;u U,nu iç,na"n .n u, Zİ5 metre genişliginde gcçış yolu d,üzenlenmesı şaılııı,

'^" 
İJ*a" "İ"r.( rJ J"',".," edilccekse bunun için yan büçede te§is edilecek otopark yeri

';;ffi;;;İ,ffi;e't 
. yantal,ç. talınaı sağlanır, 3 iincümaddenin birinci fikasııın () beodiıde

i""r"i"rr""1n"t 
""park 

uygulamalaıında da en az 2,50 metre eninde geçiş yolu sağlanır,
'-"".,vi.l""_.tol*elerin-de;biıanınbodnımkatları,tabiiveyate§viyeedilmişzeminaltıilealka

* r"İ'UJ."İ.ra1 ,"?"tli otopark ycrinin ıeşkil edilememesi halinde, 5 meüıeden fazla ön bahçe

;;.J;.;;;; ;;;ii;. yeşil aokuya uygun vc stı gcçirimli rralzcme llc bina cephesinden lıibaıen 2

*.*'J"J'kal* kısmİn, bina-ginşine ," ,""u yuy, kaldırımı sürekliliğne engel olmayacak

;i;.-;;;;;;k "ııi, 
olarak rıti-zenl"nmesi hususunda idareler yetkilidir. Tek bağımsız bölünlü

İii;;,;;;;k ik;nut binaüa.,nda ,arsa yaya kaldıİtmt siİekliliğinl encellemeİİİek ve ilglli idare

l.""r""rri."| ı."ra, ii" ttl. u"ı,ç"ı", u,ı oıçııeı. sınırh olmaksızın açık otopark alant o]arak

düz;denebitir.""---,; 
ı,u,"rn1i otoparklaI ile kamyon, otobüs ve tll gibi ağlr vasltalarrn kullanlnrına mahsus

*"o",ıd"ra'"'rö"-.ii.i y,ls.r.n fizla,olafilaz. Umumi otoparklar haricinde, otopaık ihtiyacuıı

tİ""'v.,İ"a" l.".şrlly", binalaıda olopark rampası eğimi 9o 20'd.en fazla olamaz,-,"*- ;so 
vol g"nışliği, lo adetten-az otoparkı bulunan binalır^da tek yönlü olarak diizenlenmesj

1lalra", d6"iiİ;.a" İeterli genişlik sağlanmak kaydı ile 3,5O netreden az olmayacak şekilde

beliılenebilir"
..8ıotoDarklarıntefiiŞindcmanevraalanıhariç,binekotolafiiçiıenaz2,30x4,80mctre,

k"-y";;;;;;";; içın 3.00x6.00 metre, kamyon vo otobtlsler için on az 4,00xt2,00 metre ölçüsü

esas alınır,
g\ Rltrm otoDark alanlarınrn uzun kenarı en az 4,80 metrc, kısa kenarü ise engelliler için en az

.l.so ıncıre, aiğeıeri için en az 2.30 mene 8cnişliğinde olmak zorundadlr,'' . .:ü;k;k;;;;;il.iıe taşt asanso* tuiunan otoparklarda 1lı) bendinde beliTlenmi§ olan ö]çüler

y;;; i;;;#"" ,ygrn g6;ühek kaydıyla tasaıümda farkh ölçüler kullanılabilir,"

MADDE 4- Aynt Yönetmeliğin 6 ncl ınaddcsinin birinci fikrastnın sonuna aşağıdaki cümle

"tı"n-i.. t"rn"i ııkası aşağıdaki şelilde değrşririImiş !e aynü maddeye aşagıdaki [ıkıa eklennıişıir,
:,;İ;;İ;;;;;pıunİunnau-, tOlg"nl" ihtıyacına yönelik oıopaık, cep oroparkı, yol bo}u otopark,

d;r1,"k "Jgül ;Ü;;, ,rto,cl fo-nl,",yonluİ oy,llabilir ve bu fonksiyonların konulrnası nazım iınar

DIaIuDda değişiklik gerek!irmez,"- *1§, Y-"n, vjacak olaıı bölse ve genel otoparklar ile AvM'leİe ait otopaİklarda en az Yoll

.rr","a^iar"i ieri eleknıkli ariçla,a uyg,, olarak lşaİj ünilesi dahil) düzenlenme şanl aranlr,

İİİr"T"or.'.l"İİ.İl.'l *uİ "ıop.r v*i ,uy,ın$ atıünlmas! hususunda idareierce karar a]ıoabılır "

""'"a"Öİk;İ; t.l.İiy.li Up*.,naa olan yerlerde genel otopark]arın yapım, bakım ve

,şıetilrnesin iliştin ,sul ve eiaslar biiyüşehir belediyelerince belirlenir,

MADDE 5- Aynı Yönenneliğin 8 inci ııaddesinin üçiincü fikast a§ağldaki şekilde

değistirilmtstir,"""':İjjÖİ"o.n 
sayısı, açık ıcsıslerde parsei alaJrı üzertnden, ",":tl!f,"__l1ş]'n* 

böLüm brüı

alanl üeriüdcn. d,Eer yapılarda ise emsal hesab|na konu alan uzcrınoeo Dettrlenü,

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin l0 uncu maddesine aşağıdaki fikıalar eklenmiştiL
;;ÇjllsaOZl Ürllıi"d* itiba;e4 palse]inde ya da başka parselde otopark yeri karş aıamaması

""d""dİJ, 

-ilrt,y;;; 
;Jİg" otopa,t,aa" n,şılanmak. kaydı ı le_ otopafk, bede]i .iılınan 

parseiler için,

irlr"" ion" t"i"ı;n aae.-ndigi ruh"rt r.,ııey. yetkili idaıe taraindan ]uhsat tarjhini müteakip en geç

İİrlr lİl"a" tOÜ"-"r"purt-.,,, plunlaınu ,İl",leıine başlanılalak parselin hangi bölge otopaıkından



faydalanacağı bildirilif. Bu bölge otoparklarııln yaplmü tam{unlanmadan ve ilgili paİseliıı otopaİkı
1esis edilrıcdeo yap! kullanma izin belgcsi düzenleoemcz. Ancak bu hühim, yaprnrn faydalanacağt

bö]ge otopaİkına ilişkin ııygulama imar planı yapılmış ve kamulaşorma veya inşaat işlemlerine
başlamış olması kaydıyla inşai faaliyeti tamamlaıan yapılara k|smi yapı kulIanma iziı belgesi
düzenlenııesine engel teşkil ctmez, Bu durumda karşılanamayan otoparka ilişkin geİekli yatay ve
düşey işareılemeler yapılmıü suretiyle yol iizeri geçici parklaın,ıa düzeıi idalesince sağlanır.

(4) Bakanlü iı Müdiİlükleri eliyle: bu bölge otopaIkıDdan faydalanacak olup apu§utıda bu

konuda şerh bulunan parselleı üzerinden heı yıl hef ilç€de İastgele en az yirmi (20) parselde denetim
yaparak, bölge otopaİkr pIanlama ve karnulaştrma işlemıeri ile bu parselleıde bölge otoparkl
yapt]madan yapı kullaıma izni düzenleniP düzenleıımediği hrrsuslaı,mı denetleİ. AkŞi durumun te§piti

halinde,3l94 sayllı İmaİ Kanunun 37 nci madde§i ikinci fıkasındakj"otopark ihtiyacı bulunan bina
ve tesislere liizımlu olopark yei telrik edilırledike yapı izni, otopark lesis edilmedike de kullan»ıa
izni verilmez" hül@üne muhalefet nedeni ilgili idaIe sofurnlulan halc<ında ]çişleri Bakaolığına
bildirimdc bulunuluı."

MADDE ?- A}aİ Yönetmeliğin l2 nci maddesiniı beşinçi ve altmo fikraları yürüllükten
kaldınImış, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci flkİasmln (c)

bendinin (3) numaralı alt bendinin soİırına aşağtdaki citnle ekleımiştir.
"(7) otopaİk bedeli alüİıan paısellerin otopark ihtiyactn]n iIgili idarece kaİşllanması

zorunludur."
"(9) otopark bedelinin % 25'i yapl ruhsatı verilme§i §lfasmda nakden, bakiyesi ise yapl

kullanma izni veİilmeden önce ıamamlanmak kaydı ile en çok onsckiz ay içinde altı eşit taksitıe ve

kalan taksitlefin her yll yeniden değerlemc oranlnda arıünlması suretiyle tahsil edilir. YaP ruhsat,

düzenlemc aşama§ında 7025'lik peŞin ödenen kışıın hariçindeki ödemeiere ilişkin taahhütname alınf
ve bu hususta tapü kütiiğüniin beyanlar hanesine bglirtıne yapılmak iizere tapu dairesine bildirim
yapılır. Taksitle ödenecek %75'lik k$ım ödenmeden beliıtıne kaldıtlmaz, Tapu kütiiğiindeki
belirtme kaldünlmadaı Yapı kullanma izni düzenleomğz."
"Mekanik ve asan§öİlü otopaİklaİda birim park alarıı, idaİesince uygun görülmck kaydlyla onaylr
projesindo gösterilen ölçüde alınabilir,"

MADDE & Aynı Yönetİneliğin geçici 3üncü maddesinin ikinci fıkası aPğüdaki Şekilde
değiştirilmiştir.

"(2) Bu flt anın yiiilirlüğe girdiği taİihten öncc; karnu L-urum ve kuİuluşla.ınca yapDn ihalesi

yapllmlş oIan veya note! otaylı kat karşllığl iDşaat sözleşmesi yapılm§ olan ya da mevzuata uygun

şeiilde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasma rağmen idaresinc. kanunda belinilen bir aylık süre

içinde yapı ruhsat düzcnlenmemiş oiaıı yapl]ann ruhsat işlelİleİi, talep edilmesi halinde 31.12.2021

tarihine kadar bu Yönetmeliğin yüriİlüğe eimesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlaodrılı.,"
MADDE 9_ Aynı YöneEneliğin ekitrde ye. alan Ek-t'deki Yerleşim Alanlaruıda otopark

AJanınasl Gereken Kullaİtın Çeşitieri ve Buılara Ait En Az otopaİk Miktallaİı tablosunü l, 2 vc
'l l nun,ıarah bölümleri aşağıdaki şekilde değştirilmiştir,

l- l\{eskenler
85 m' altı hcr 2 dajre için 1 adet

85 m2 ila l80 m2 arasındaki her daiİe için l adet

l80 m2 iizeri heİ daire iç ln 2 adet

2- Ticaİi Amaçİ Binılar
Hğ bağlİilsız bölüm için en a2 1 adet olmak

la40m2i
Market, süpermarket, -i0 m' için
Ah Meıkezi J) m' ]n

Büro Bina]arl
Her bağımsız bölün için en az 1 adet olmak
ka la 50 m2

sauna ve llamam J) m'tçın

Diikkan, Mağaza, Banl6



ll- San lin Ticaret vt Endüstriama
Her bağlmsız kiliim için en az
kavdıYla 200 ıır2 içın

l adet olmakSanayi ve Depolama Tesisle.i,
T Ticaret

5lJU m.Endüs§,i Bölgele.i

MADDE tG Bıı Yönelmelik yayım! tarihindc yüriirliiğe gireİ,

MADDE l1- Bu Yönetrnelik hükümleriıi Çevıc ve Şehircilik Bakanı yürütür

Tırihi
30340

İtinetm"ıiı<te o"gişiı.lik Yapın Yönetmeliklerin
Gızet€lerin

Ya},ımlındığı R€smi

TaIihi
1

3M37

2.

1 30?90

5 3I/12l2019 30995 5, Mükorrer

6. 31078

1 30l6l2o20 31l7]

8 19/|212020 31.]39

savıst

3ll512018
719n018 30528

7ll2no|8 306l8
3ll5l20|9

24l312020



TI]a\-{A cE
otoPark Yönetmctiğinde D€ğişiklik Yapıımasıİı

'I'a§
rr|ıiı yönetmelik

Otopark Yöneımeliği

yaylmlanan otopark Yöoetmeliğinin 3 iiıtıcü maddcsinin birinci fıkası n

[ı) bendi aşa8ıdaki şeıllde değiştinInıişİir.
'1) oİtak otopark uygulamasıi tnıat adasındaki komşu parscllerin

balıçelerinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla; ilgili bcr biı parscl içio
panel maliklcriniı tımamrnrn muvafakati alınmak, her bir parsel sınm

korunmak ve bu srDİlara göre p]anda veİilen yapılaşma koşullan ayn alm

uygulanmak kaydlyla, kot ve ccphe sıorlajlıalarıDa bakrlmakızuı vc
parselleı tevhit edilmeksizin vAziyet planı idarece onaylanarak vc tapuda

Lcyanlar hanesine "!glqşg_pg!_!!9 ortak otopark alant vaİdır" şck]inde
belirtıne !9ggğ;3!_a4p!4, açık veya lamamğn sömülü otDak ve

dilatasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olaİak Epdıbilg otopa,k

zznlzola h;ııi ve 30340 sayı|ı Rcsııi Gaze[e'de

lamaiarını

MADDE 1-

MADDE 2- Aynı Yöoctmcliğiq 4 iiocü madd

bendinin (6) nıımaralı alt bendi, (fl beudinin ( l )

beğtleri aşağldaki şekjldc dçğiştirilrniş, aynı
eklcnmiş ve (i) bendinin sonuna aşağıdaki ciiıırle ekleomiştil

"6) Ditişik nizaıı parscllcrdc, bitisik biıalarlıı tenreüerinin alt

!9!D!iİ!9 otopark ihtiyacının Palsclindc

"1) Komşu parsellerle orrak otopark uygulanıası ygE ada içi otopark
uvsuiarrıaları seklinde va da.

bıiım§ü bölümlerin taDularlndı avrt avn süre§iz idifak kurulmasl.
lıpu ktinigünun beyaİlar han(k,riIdc bu konuda belirllnc vaDılmaıl

koiun

2) otopaık olırak aöst€ril€n ve otoDırk edincn vıDtlartn va dı

kır
klmdaD ri§knilmesinin stıtik badahA asağtvı i

ven miktaİı-"

esinin biıiıci fi-krasıuın (e)

, (2), (3) ve (4) numaralı ait
bendc yeni bir att bent

idarçsincc boliılcnocçk ıncsat'esika kamul

MADDE 3 - (l)...
1) Ortak otopaık uygulaına§r: İınar adasındaki konşu parselleritr

bahçeleriııio ıJaha etkin kullaoılabilne§i anıaclyla; ilgili her biı parsel

içiı parsel malikleriniİ ei.ür-öeşıe-diıdiitiio müvafakati allnmak,

her bir paısel §ının koruımak v9 bu sınula.ra göI9 planda vcrilcn
yapılaşına koşulları ayrı ayn uygulaımak kaydıyla, teyhig.oşülrı
aÜ kot ," cephc sıfurlamalanna bakrlmaksızın ve parseller tcvhit

eiilıüeksiziD vaziyet plarıı idarece ooaylanarak vc tapuda beyaDlar

hanesine "ortak otopark alanl vaİdır" şeklinde belirtıne yap orolç,

aç* veya tamamen 8ömülü olıDak ve dilatasyonla alıılmak kaydıyla

MADDE 4-(l) ...
c)...
6) Bitişik nizam parsellcrdc otopark ütiyacıoın parseliJıde ye}üıpığl*
:tk iki bodİu6 ı.ıtıo

$İfe+i}lc@

İ)...
l) }t*6|di9§€ komşu paİsellerle oİtak otop?ırk uygrılaDası }Gdı ada

içi otopark üyguiamolsrı şcklinde *ırşlenıı:
2)
@ tapu LütüğiıiiD bryanlıır
h$€§inde--seıiftuE€k kaydıyla idaresince belirlenecek ytiİiime

lanıalarıııı.otoka alı olarak

ııesafesi ndo kamu konu o



bioedo zorunlü olaİak ayUlınası g€reken lcr hariçuıdeki o{l)p9rli

olas+ofrido+karşı lanır,
3) olopark ihtiyacı, (l) ve (2) numarah alt bentlerc göre

kaışıl*imuyun parsellerde, t€+htı@ii"iüd
öü2İ.n frfl;r€++.Sidq ilgıli idarelcrı,c, 12 üci maddede yeı alan

..İ.tal d,ehilind. b",l"l alLo.roa}, sıjıehylc otrrt.f*+efi ta}ısis edilerek

kaşılzrnır.
a; (l) numaralı alt bende göıe bölge +e genel otopafklardaıi tahsisin

şekii»e, (z) numaralı alt bende göre başka paıseldc otopork yeri

aynlııası've irtifak kurulmasına ilişkiı elaıı*)ğüleşchİ,lerdedgiti
ldüİe €rrüşü dıo6ok
}efıerd€ ilgili idarclerce usul ve esaslaı belirlenebiliı.

karşılaıır.--'-' 
ıl otno-L ıhtivacı. {ll ve (2) ,rumafalı alı beDllere göre g§

kuşıl"ıumayİn par".İ"rde. ilgili ıdarelerce, 12 nci maddede ycr alaı
.""İlu, aaUİrnO"'lrea.i aluımaİ swcuylc bölge otoDarllndan ver ıahsis

edileıek karşılarur.
4) (3) numaralı alt bende gölc hblge otoparklardan lahsisio şckline,

i2) numaİalı alt bende görc başka paısc]de otopafk yen ayrılmasl !e lmtaı
İ«ııulrnasına iIislin ılgiİı ıdartlcı,;c usul vc csaslar belirlcnebilir"'

k
n

rul
ad az

ot0

ark

zoIur]ılkonu olnayan başka
olarak aynlDıasr ge

otobölüm

ınl§n
rüm

lncc

§ur

§'inin_ sari nitesi dihilolmamak

"Zo l0v

değiŞtirilmiş ve (ı) bcndinjn soluDa aşağıdaki cümle ekloDmiştir

tarumarscli tİ

uast

u va dailsili ulkılınık rcin altıtrdAvc edilmi§

f]kr,l ın]lrmaddcs ın biriııçi (b)5ED 3_ örretrnolMAD iğinyn
dakial bendil1 5 aiı şckjldh bendiııi aşa cbeDtlçri ( )() ( jç(

end sonltnIn İaaral 1al bondinb num aşağıdakıtiİi (1)lmiş, aynışdeği
ldeŞckibentla1numala]l aşağldaki8ldenmcüınlc 9)(( )ş

MADDE 5 - (l)...A) eteP.fk thttxa
*e+şııgngnames+-+@iş

hanciıdeki

rlnlı



kar§üaoabiür."

"c) aİk nlcs de

cninde geçiş yolu sağtaff."

"ç) Yerleşme bölgeleriıde; binanrn bodrum katları, tabii veya tesviyo

cdilmiş'zemin altı ile aika ve yan bahçelerde yeterli otopark yerinin tcşkil

edilcmemesi halinde, §jg§]E§!ıg! tazla ön bahçe ı,uesafcsi olan yerleldo,

yeşil dokuya uygun ve su geçiıimli malzeme ilc bina cephesinde[ itibaren

İ ..lr" t,ş,oau kalan klsmın, biıa girişine re larsa vava kaldı,rıı4ı

siircıııiatne cnge] olrnayacak şekitdc açık olopark alant olaİak

dü;"ü"*r*i husİsunda idaıeler yetkilidil Tck bağmsız bölümlü (villa

gibi) müstakil kodut binalarında vaı§a vavs kaldınmı şürekliliğlni
Jıeellememek ve iıeiti idare onarr ahnmak kavdı i|e tiiP b4hçel§r bu
ltl"it'"rr" .,.r.r, "ı-*sılın açlk olopark Jlalıı olarak drizeoleoebı !İ ,"

5) Umırmi otoparkla ile kamvon. otobüs ve tır gibi 4ğır

fazia olamaz. Umuml

l

hari
rnmpa eğin1 % l 5 teu

poİ§€l§ıdf+dtştüda loıilğğ{*

c)

arka baİçede otoPaİk yeri tcfİik vc tesis edilebiLıesi için yan

bahçenin cn az 3,00 metle olma$ veya bina içindon en az 2,75 etre

gcnişliğinde geçiş yolu düzeoleımesi Şal1t(r. yan bahçcde otopark

veti de tcsis ediloccksc bunrıı içiı yan bghçe §€§gü€§iEe ı,s+ğetf+
iistra-{gYe--€dilif-+a ja 3 iincü madd€nin birinoi f .ra&nın ('
bendinde taııılaıran onak otopark uyg*lama§l-i[€ en az 2,50 metr€

eninde geçiş yolu §ağiaoır.

c) Yerleşme böJgelerinde: bina!üD bodrum karlan- labii vcya ıesviyc

"d,ı.,ş 
i.*in alıı ile arka ve yaİı bahçelcrde yeteİli otopaIk ycriDin

teşkil ;dilememesi halinde, 7 metre Yedaba fitzla ön bahçe mesafe§i

olan verlerde. vesll dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina

cephesinden iıilarcn 2 merre dışmda kalan klsmın, biıa girişiıe cngel

o]mavacak şekilde açıi olopark alaru ola-rak dücDlenmesi hususunda

idareier velkilidir, Tek baAuns|z böliinolü (villa gibi) mustakil konu,

binalannaa@
kü}dryle açft otopark aIanı olarak dijzen]enebilir,

5) Umum otopark1 arCe rampa cğlmü % ] 5 'ten fiızla lamaz, Umulnl

otopaİklaİ ihtiyacını bünyesinde

biıalarda
harici nde, otopaık

% 20 dcn l|azla ol al\1az-

karşı layarr

edileceksctcsisdeYan yenotoparkbalrçedeşarttır.

Dal

silol



karşılayan binatada otopark rampasü eğimi % 2

"Bu vol geri§uği. ı0 ıdetten az otoDarkr bulunaD bin4l|tda tçB vönlü

İİİİİ-İEzcnlen-esi h"tiııl". dörüşlerde v"terli genişlik.s"ğlaı*ak
kavd-iffi 35) metreden az otmavıcak sekitde beliıtenebilir"

"8) otopaİklann teliişinde ııanevra alanr ha(iç, binek ololan için eü

az !!ğl!Q metre, kamyonet ve panclvan için 3,00x6,00 metre, kamyon

ve otobüsler için cn az 4,00xt2,00 metle ölçüsü esas alınır-"

"9) Birim otopark alanlannrı uzıın kenarı en az !li!g metı,e. krsa

kenan ise eogelliler için en az J,50 metrc diğcflcri için cn az 2a]g metre

genişliğiııde olrnak zoıurıdadu."

"Mekanik otoDarklar ile tı§rt asİn§örii bulunan otoDarklqr4,a (h)

ııı nıte belirlenmiş olan ölçüler veriıe idaresince uyquı görülmek

kavdıvlı tasarımda farkı öıçül€r kullan abilir.!'

0'deD fazla olamaz."

8) otoparktann tefrişinde manefa alanr hariç, binek otolan içh en az

4$x4,90 mclre, karıryonet ve panelvım içiı 3,00x6,00 metre,

kamyon ve otobiisler için en az 4,00x12,00 met e iilçüsü esas alınır.

9) Birim otopark alanlannın uarn kenan cır az +9e meffe, l3sa kenan

ise engelliler için en az 3,50 metre diğeİleri içiİ eo az ile metre

genişliğinde olmak zorundadu,

ncı maddesinin biıinci fikasının sonuna

fikıası aşağldaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddcyc aşağıdaki f]kıa eklenmiştir.

r.uvqulama imal D|ınlarrtrda. lrölgcnin ihtivacrna viinelik otopark. ceD

otoDaİh. voı lrovu otopark. durak ccbi gibi alınlıırı arlırücı
fonksivonlar avrı]abilir ve bu fonksivoolarıı konulınası nazım imar
n|9nlndı dcğisiklik serektirmez."

"(5) Yeni YaDıtacak olaD bölge vo genel otopaü,klar i[e AVM'lere ait

otopaİklalda eo az 9/010 oİanında otopark vtri clcktrikli araçLara uygln
oüaİak 1şarj ln;tesidahil) alüz€nletrme §arn aranır. İhtiyaca göı,e elekrikli
araç olopaırk yeıi sayısuıın artırılması hu§üısulda idaIolcrce ka'ar
alınabilir."

MADDE 4- A}ır] Yönetmeliğin 6
aşağıdaki ciitnle eklenmiş, beşinci

NIADDE 6 _ (l),..
(5) Bölge Ve 8enel otopaİkliir iie AVM']ere ait otoparklafda, haf 50
paİtry€find€ffia5iüi elektrikli araçlara rıyguır olarak (şal] üoitcsi
dahi]) aıiic€nt€+i+. i]l1iyaca gbre elektrikli aıaç otopark ycfi sayısüın
artrrılnası hususunda idarelerçe kaar alınabilir,



büvükş€hir beıedivelerince beliıletrif ."

a§aiüdaki §ckildc değişliriImiştir,
"(Jİ Otopaıl< sayısı. açük tc5i5]crdc parsel alanı üzerinden,

meskenİcrdc bağımsz bölüm brüt alanı üzerinden, diğeı yapılarda ise

emsal hesabüna koıu alan iiZerindeo belirl€nir."

8 inci maddcsinin üçüncü f oaslMADDE 5- A},İtl Yonctme]iği n

MADDE 8_ (l)...
(3) otopark saylsl, açük tesislerde piırsel alafu üerinden, diğer

yapılarda ise emsal hcsabııa konu alan üeıitıden bclirlenir.

MADDE 6- A}ılı Yönetüeliğiı l0 uncu

n 37 ıci
düzenlc

nedeni

bıskatal

tlll l

da
ıl

ünde va ditibıreni
amanla§l

bölg€gec bir avi müteakiD enD ruhsat taıihin

ventnlncak bu hüküm.lenemcz. Anizin belg€§i

kavdl!latüaslamrs olmasraat islcmleıinelestrrma veva
lla

kil etmez. Budüzenlcnmesine engel teŞ

konudı

ile b

maddesine aşağıdaki fıkalar
ektcIuİjşlif.,(3) 1



bak Dlrğrna bildirimde butunutur."

N|,|.DD E Ayo1 Yönetmcl gün ] 2 ncl maddcs ü]ln bcşlncl altİ,ıc1

fükıalarr yil,riirl ülde kaldrülJn§, ycdinci dok-uzüıocu l'ıkıa ar1 aşağdaki
sekilde birinci fikıasının ( ) bend lllln (3 ) uumal al alt

bendinin sonula aşağıdaki ciimle cklenmişlü

"(7) oıopark bedeli alınan parsellelin otopaİk ihtiyacDıD ilgili
idarece karşılanınası zorunludür."

§lr
^

nakd en hrkivesi i§e vani kul|snma once

ve bü stı taDu kü niin tüevanlır h n.§ine belirtmc
Tak§itlc

kaldırimadaD YaDı kullanma izıi düzetrlenmez."

"Mekanik vc a§ıosörlü otoDark]arda birim Dark alanl. id,rt§i!çe
uvgıin eöIülmek kavdıvla ooaylr Droie§iode gösterilen ölçüde
alrnabi!ir.']

M^DDE 12_(l)...

\ğyükşehtf beıedi
oçııİ*İ:

İeyİ y.phİrıaeak böıge rcyo genel otoperıdarı içiE l.uuaaılrf,

(?) otopark bedcti ollnan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili idarece

geaer--i,e}e +ölge--4t karşılaıuırası zorur udur.
pğJükşehtfıeıde o

(9)

MADDE 8- yönetrıel i 3iincü maddesinin ikinci fikası

doğişlifilmiş,



cEçici MADDE 31l)...
(2) Kamü kuİıin İe kürüı

yfuürlüğc eudiği taİihtcı önoc-ihsJ9]ll.İefr-+eİeiMüfıhi&bD*ış
+eye-ihalesi yapılğuş olan-t§GaMiiz€nlenınemiş yapılaıın
nıhsat işlemleri-jb@
İ,el#e bu Yönetnıcliğiı yuıiirlüğe girmcsiııden öDce yiıİüİlii]ae olan

Yiinetmcliğe göre soDuçlaodınlır,

aşağıdaki şekilde değiştiıilmiştir.

"(2) Bu ttİıaııo yiirülüğc gİdiği iarilıteD öocei kamu kuruİo te
kuruluslarrnca vaDlm ihalesi yapılmlş olan y!J4_.l!9!9l-j!gy!-B4
karsıIığı in§aat sözlesm€si vaDılmıs olrn vı da rncvzuata uvpon s€ki|dc

vaDr ruhsah hasv ru§u vaD]lnrrs a rağm€n idare§i kanünda
belirıiltd avlrk süİe içiİde luh§at düeo]enqlcmiş olıo
yapıları.n
kadar bu
sonuçlandınlır."

ruhsat işlemle.i. tatcD cdilmcsi haündc 31.12.202l tarihin€
Yölretın€liğin yüİülüğe girmesinden önceki YöDehneliEe göre

1l- sanayi ve Depollma
l'e§isleri ve Toptan Ticaİet

200 m2 için

Kullanım Çeşitl€ri otopark zorunlülüğu
l_ }ıeskenler
2- Ticari h Binalar

Diikkan, Mağaza, Banka
Her bağımsız bölüm için €n
az l adet olmak kaydıyla 30
nr] i

Markcl, Süpermaİket, 2e m2 için
J5 m' lçrtrAltşveriş Merkezi

lJriro Il]na]er]
Her bağrmsrz böliim içiı cn
az l adet olmak kayüyla,$
m2 için

sauoa ve Hamam 35 nr2 için

MADDE 9- Aynl Yönctmcliğin ckindc ycr alan Ek-l "Ycİleşim
Aiarılaüda otopark Alanması Geıeken Kullanm Çeşilleİi ve Duolara Ait
Eı Az Otopark Miktarlan" tabIosulun 1, 2 ve l1 nuıraralı sanrlan
aşağıdaki şehldc değiştirilmiştil.

k zorunlutl€rikullınını
8§ mı :ıltı her 2 drire icin l
adet
85 m' i]ı l80 mı aİasrtrdaki

1- Mc§kerrlcr

2- Tica.i Am

l80 mı üzeİi
hcr dıir0 cin l adtt

r daire icin 2

Binalar
ıdct

M^ğaza,Diikkan
Banka

He. bağınıstz bölüm için en az 1

adct olmak kaydlyla 40 m' için

!! m' içinMarket,
süpermarkct,
Alışvcrjş Mcıkczi 35 m) için

Biiro Binalan
Her bağmsız böJüm ıçııı en az l
adet olmak kaydryb 5q m2 için
35 m' içiosauna ve llamam

t t- slnıvi. Denolama- ToDlan Ticaret vc Endiistİl
Böleeleri

g"f üHF€-ici§
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GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere otopark Yöneheliği 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlanmlş, ancak süfe gelen

ınaf ınşaat fai'liyetleri kapsamında yapllaı yapr ruhsatı başvuıulaıının, talop cdiImesi halinde bu

Yöneımeliğin yiiİilİüiiğe ;inncsiııden önçeki Yönetmeliğe göİe sonuçlandıİılmastna ve bu yeni

Yonetmelifle ortaya çikaıi durumdan olumsuz etkilenmeme§ine ilişkin Geçioi 4, maddcsi ile çeşitli

ı.*i", u.ot,ıİııut 
"ur"tiyle 

geçiş ılönemine yönelik taırınan süre,3l/3/2021 ıaİihi itibarlyla nihayet

bt]lmaktadlI.
Bırnunla birlikte Otopaık Yönetmeliği'nin yiifürlüğe girünesinden itibaren geçen süre

zarfinda, ilgili idarelerce Bakanlığıınıza iletileı biı laklm slkıntılar, gfuüşler ve talepler ııelicesindc,

Yönetmeliğn bir takrm madd€lerinde yoniden düzenlemeye gidilmiştir,



MEVZU^.T TASLAĞI cÖRÜŞ BİLDİtrME !,ORMU

'l cliJif

Görüş ve Değerlcnd irnıe Teklif

1-1\laddc
2-Mrddc
]-Madde

Taslağıu Gcnc[ Üzcrindeki Görüş ve Dcğcrlcndirme

'l'aslak ]\ıaddesi


