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Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, 10/7/2004 tar hl ve 5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanunu
kapsamında kalan beled yelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu
10000'den az olmakla b rl kte mar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve mar planı bulunmamakla beraber
bu Yönetmel ğ n uygulanacağına da r darelerce karar alınan bütün yerleşmelerde, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ
tar hten sonra yapı ruhsatı düzenlenecek b nalarda araçların yol açtığı parklanma ve traf k sorunlarının çözümü ç n
otopark yapılmasını gerekt ren b na ve tes slerde otopark ht yacının m ktar, ölçü ve d ğer şartlarının tesp t ve
g der lme esaslarını düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 3/5/1985 tar hl ve 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nc ve 44 üncü
maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Açık otopark: Tab veya tesv ye ed lm ş zem n üzer ne yapılan, zem n su geç r ml malzeme le kaplanan,
üzer fotovolta k paneller de çereb len sundurma benzer yapılar le kapatılab len araç park yerler n ve otopark
h zmet n n yürütüleb lmes ç n zorunlu olan 1 katı ve 6 m2’y geçmeyen yönet m/güvenl k b r m n çeren
otoparkları,
b) Ada ç otoparkı: Elver şl mar adalarında, gerekt ğ nde b naların arka bahçeler de kullanılarak ada
çler nde, mar planlarında düzenleme yapılmak suret yle lg l parseller n ortak kullanımına yönel k düzenlenen
otoparkları,
c) Bakanlık: Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığını,
ç) B na otoparkları: B r b nayı çeş tl amaçlar ç n kullanan özel ve tüzel k ş lere a t ulaşım ve taşıma araçları
ç n bu b nanın ç nde veya bu b nanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları,
d) B r m otopark alanı: B r aracın park etmes ç n gerekl olan ve manevra alanları dâh l toplam park alanını,
e) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: B r şeh r veya bölgen n mevcut ve gelecektek şartları le ht yaçları
göz önünde bulundurularak mar planları le düzenlenen ht yaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak beled yeler veya
d ğer kamu kuruluşları ve özel k ş ler tarafından yapılan ve şlet len otoparkları,
f) İdare: Sorumluluk alanlarına göre büyükşeh r beled yeler , beled yeler ve val l kler ,
g) Mekan k otopark: Taşıtları asansör görev gören düzlemler le düşey veya yatay olarak hareket ett reb len,
gerekt ğ nde nsan el yle de kontrol ed leb len, yer altı veya yer üstünde yapılan ve kes nt s z güç kaynağı le
beslenmes zorunlu olan lg l ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapılan otopark s stem n ,
ğ) Mevcut yapı: Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya
yapımı tamamlanan yapıyı,
h) Otopark rampası: Zem n kotundan farklı kotta olan, otoparka g r ş ve çıkışı sağlayan veya farklı otopark
katlarını b rb r ne bağlayan eğ ml geç ş yollarını,
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ı) Ortak otopark uygulaması: İmar adasındak komşu parseller n bahçeler n n daha etk n kullanılab lmes
amacıyla; lg l her b r parsel ç n parsel mal kler n n en az beşte dördünün muvafakat alınmak, her b r parsel sınırı
korunmak ve bu sınırlara göre planda ver len yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevh t koşulu olan
kot ve cephe sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevh t ed lmeks z n vaz yet planı darece onaylanarak ve
tapuda beyanlar hanes ne “ortak otopark alanı vardır” şekl nde bel rtme yapılarak, açık veya tamamen gömülü olmak
ve d latasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olarak yapılan otopark uygulamalarını,
) Park et-devam et otoparkı: Ana toplu taşıma stasyonu, durak ya da aktarma noktalarına, dares nce
bel rlenecek yürüme mesafes nde düzenlenen genel otopark alanlarını,
j) Taşıt asansörü: Taşıtların taşınması amacıyla ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapılan asansörler ,
k) Yeraltı otoparkı: Yol, meydan, yeş l saha, parklar le kamu kurum ve kuruluşlarına a t veya tahs sl
taşınmazların bahçeler n n, tamamen tab zem n veya tesv ye zem n n altında kalmak üzere, uygulama mar planı
kararı le bel rlenmek ve mevcut ağaç dokusu ve zem n yapısı d kkate alınarak, ağaçlandırma ve b tk lend rme ç n
yeterl der nl kte toprak örtüsü bırakılmak, mevcut dokuya zarar vermemek ve lg l standartları sağlamak şartı le
yapılan kapalı otoparkları,
l) Yol üstü araç park yer : Cadde ve sokak üzer nde, yaya kaldırımından ayrılmış cepte, yolun sağ tarafında
veya refüjde yol standartlarına uygun şek lde yatay ve düşey şaretlemeler le ayrılmış, kullanım süres görüleb lecek
şek lde bel rt len, kullanım şartlarına l şk n d ğer hususlar dares nce bel rlenen, motorlu veya motorsuz araçların park
edeb leceğ alanı,
fade eder.
(2) Bu Yönetmel kte bel rt lmeyen tanımlar ç n lg l d ğer mevzuatta bel rt len tanımlar geçerl d r.
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Otoparkla lg l genel esaslar aşağıda bel rt lm şt r:
a) B nayı kullananların otopark ht yacının b na ç nde veya parsel nde karşılanması, bu fıkranın (e) bend nde
bel rt len durumlar har c nde zorunludur.
b) B naların, mar planı ve mevzuat hükümler ne göre bel rlenen bahçe mesafeler bu Yönetmel kte bel rt len
st snalar har ç otopark olarak kullanılamaz.
c) B nanın kullanımı ç n yapılan otopark alanları, 23/6/1965 tar hl ve 634 sayılı Kat Mülk yet Kanunu
uyarınca ortak alan olarak yönet l r.
ç) B nek otoları ç n b r m park alanı, manevra alanı dâh l en az 20 m2’d r. Bu alan kamyon ve otobüsler ç n
manevra alanı har ç olmak üzere en az 50 m2 üzer nden hesaplanır. Manevra alanı ve şekl dâh l park yerler n n
vaz yet veya kat planında göster lmes zorunludur. Taşıt asansörü ve mekan k s stemler n kullanılması hal nde b r m
park alanı, onaylı projes nde açıkça göster lmek ve dares nce uygun görülmek kaydıyla daha az ölçülerde yapılab l r.
d) İmar planı ve parselasyon planlarında mar parseller n n büyüklükler n n otopark yapımını mümkün kılacak
şek lde bel rlenmes esastır.
e) Otopark ht yacı kısmen veya tamamen parsel nde karşılanamayan durumlar aşağıda bel rt lm şt r:
1) Parsel n alan veya cephe boyutları neden yle otoparkın, bu Yönetmel kte bel rt len en az ölçülerdek ; park
alanı, park etme düzen , dönüş çapı, manevra alanı ve serv s yolu alanlarının, taşıt asansörü veya mekan k otopark
s stemler de kullanılmasına rağmen tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parsel nde karşılanamadığının b r
tekn k raporla darece tesp t ed lmes ,
2) 21/7/1983 tar hl ve 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması
gerekl tesc ll taşınmaz kültür varlığı parsel nde bulunup, lg l mevzuat uyarınca otopark yapılamaması,
3) Araz n n jeoloj k ve topoğraf k yapısı, yer altı su sev yes n n yüksekl ğ g b nedenlerle, tüm tekn k tedb rler
alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve taşıt asansörü veya mekan k otopark s stemler de kullanılmasına
rağmen parsel nde otopark tes s n n mümkün olmadığının darece tesp t ed lmes ,
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4) Parsel n, meskûn alanlarda yaya yollarından veya merd venl yollardan ya da araç traf ğ ne kapatılmış yol
veya yaya bölgeler nde kalan ve Ulaşım Koord nasyon Merkez (UKOME) ya da yerel traf k/ulaşım kom syonu
tarafından otopark g r ş-çıkışına z n ver lmeyen yollardan cephe alması ve başka yollardan araç g r ş ve çıkışının
mümkün olmaması,
5) Taşıt asansörü veya mekan k otopark s stemler de kullanılmasına rağmen, b nanın bodrum katında ve
parsel nde otopark yapımına engel olab lecek tekn k b r zaruret n lg l kamu kuruluşu ya da ün vers telerce
düzenlenecek rapor d kkate alınarak dares nce tesp t ed lmes .
f) Otopark ht yacının, bu fıkranın (e) bend nde yer alan hükümler doğrultusunda b r kısmı veya tamamının
parsel nde karşılanamadığı b nalarda karşılanamayan otopark m ktarı;
1) Mümkünse komşu parsellerle ortak otopark uygulaması ya da ada ç otopark uygulamaları şekl nde
karşılanır.
2) Otopark ht yacı, (1) numaralı alt bende göre karşılanamaması durumunda; süres z rt fak kurulmak ve tapu
kütüğünün beyanlar hanes nde bel rt lmek kaydıyla dares nce bel rlenecek yürüme mesafes ç nde kamulaştırmaya
konu olmayan başka parsel veya b nada zorunlu olarak ayrılması gerekenler har c ndek otopark alanlarından
karşılanır.
3) Otopark ht yacı, (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre karşılanamayan parsellerde, tevh t yolu le de çözüm
sağlanamaması hal nde, lg l darelerce, 12 nc maddede yer alan esaslar dâh l nde bedel alınmak suret yle otopark
yer tahs s ed lerek karşılanır.
4) (3) numaralı alt bende göre bölge ve genel otoparklardan tahs s n şekl ne, (2) numaralı alt bende göre başka
parselde otopark yer ayrılması ve rt fak kurulmasına l şk n olarak büyükşeh rlerde lg l dare görüşü alınmak
suret yle büyükşeh r beled yeler , d ğer yerlerde lg l darelerce usul ve esaslar bel rleneb l r.
5) Otoparkı parsel dışında bulunan yapıların otopark yerler ve adetler , tapu kütüğünün beyanlar hanes nde,
yapı ruhsatı ve yapı kullanma z n belges n n lg l bölümler nde ve yönet m planlarında bel rt l r.
g) Otoparkların g r ş ve çıkışlarının yeterl olması, ç ve dış traf ğ aksatmayacak şek lde düzenlenmes
zorunludur. Bununla b rl kte;
1) İmar planında yükselt lm ş veya v yadük olarak yer alan yollardak parsel cepheler nden,
2) Merd venl sokaklarda araçların ulaşmadığı kes mlerdek parsel cepheler nden,
3) Mer’ mar planlarında yaya yolu ayrılmış ve UKOME ya da yerel traf k/ulaşım kom syonu kararı le
yayalaştırılması uygun görülen yollardak parsel cepheler nden,
4) Dem ryolu hemzem n geç tler n kesen yollardan cephe alan ve dem ryolu platformuna 40 metre kadar olan
bölümdek parsel cepheler nden,
5) S nyal ze kavşaklara er şen yollardan cephe alan parseller n uzak köşes , s nyal zasyona UKOME ya da
yerel traf k/ulaşım kom syonunca aks ne karar alınmadıkça 20 metre olan bölümlerdek parsel cepheler nden,
6) UKOME ya da yerel traf k/ulaşım kom syonunca karar alınanlar har ç, dönel kavşak ve katlı kavşak kolları
boyunca yer alan parsel cepheler nden,
otopark g r ş çıkışı düzenlenemez.
ğ) Otoparklarda, 1/7/2005 tar hl ve 5378 sayılı Engell ler Hakkında Kanun, 3/7/2017 tar hl ve 30113 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmel ğ , 6/3/2007 tar hl ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Deprem Bölgeler nde Yapılacak B nalar Hakkında Yönetmel k, 19/12/2007 tar hl ve 26735 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k, 15/5/1997 tar hl ve 22990 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel k, 5/12/2008
tar hl ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B nalarda Enerj Performansı Yönetmel ğ hükümler ne uyularak
gereken önlemler n alınması, engell ler n kullanımına yönel k düzenlemeler n yapılması zorunludur. Ayrıca, Türk
Standartları Enst tüsünce hazırlanan lg l tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmel kte bel rlenen ölçü ve
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m ktarlardan daha az olması hal nde bu Yönetmel k hükümler geçerl d r. Bu düzen n sağlanmasından ve
yürütülmes nden beled yeler ve val l kler sorumludur.
h) Bu Yönetmel kte darelerce karar alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı Kanun ve lg l mevzuat
hükümler ne aykırı olmamak ve bu Yönetmel k hükümler ne uyulmak koşuluyla uygulanacak şekl takd re lg l dare
yetk l d r. İmar planları le veya darelerce bu Yönetmel k hükümler ne aykırı kararlar get r lemez.
ı) Umum b na ve bölge otoparkları le genel otoparkların g r ş-çıkış ve asansörler ne en yakın yerler nde
b rden az olmamak şartıyla, her 20 park yer nden b r n n engell şaret konularak engell ler ç n ayrılması zorunludur.
Yol üstü otoparklarda engell ler ç n yapılacak düzenlemeler, traf k güvenl ğ esas alınarak yapılır.
) Bütün otopark türler nde otopark alanının %1’ nden az olmamak üzere lave alan b s klet ve motos klet
park yer olarak ayrılır.
j) Kat mülk yet ve kat rt fakı tes s ed l rken otopark olarak ayrılan alanların, gereken hallerde lg l dare
mecl s nde bu yönde karar alınmak suret yle eklent olarak lg l bağımsız bölüme tapuda tahs s gerçekleşt r leb l r.
Eklent otoparkların ortak alan olarak yönet lmes hususu yönet m planında bel rt l r.
k) Varsa ulaşım ana planı ve/veya otopark ana planına uygun olmak koşuluyla lg l daren n uygun görüşü ve
lg l traf k veya ulaşım kom syonunun kararı le yapım şekl ne göre açık, katlı ve kapalı otoparklar ç n geçerl
hükümler yer ne get r lmek kaydıyla şletme amaçlı otopark yapılab l r.
l) Yaya alanları, b s klet yolları ve kaldırımlar otopark olarak düzenlenemez ve kullanılamaz.
m) Açık otoparkların tes s ed ld ğ alanın zem nler nde, yağmur suyu tahl yes ç n uygun eğ m ver l r, yağmur
suyunu toprağa geç ren malzemeler kullanılır.
n) İmar planları hazırlanırken bölge ve genel otopark yerler , katlı otopark ve cep otoparkı düzenlenecek yerler
konusunda Büyükşeh rlerde UKOME, d ğer yerlerde lg l traf k kom syonunun görüşü alınır.
o) Yol üstü araç park yer ç n ayrılması gereken alanın ölçüler en az 2,5x5,50 metred r. Engell araçları ç n
1/30 oranında park yer ayrılır.
ö) Yol üstü otoparkı yapılacak yerler le yapımına ve şlet lmes ne l şk n usul ve esaslar, büyükşeh r
beled yeler nde UKOME, d ğer beled yelerde yerel traf k/ulaşım kom syonu kararı alınarak darelerce bel rlen r, buna
göre yol üstü otopark düzenlemeler , uygulaması ve şletmes yapılır.
p) Bölge ve genel otoparklar le yol üstü otoparklarında kapas te, boş-dolu oranları g b güncel ver ler n
kayıtlarının tutulması ve elektron k ortamlar da dâh l paylaşılmasına l şk n usul ve esaslar darelerce bel rlen r.
r) 5216 sayılı Kanun uyarınca büyükşeh r beled yeler nce ulaşım ana planlarının yapılması veya yaptırılması
ve uygulanması esastır.
s) İlg l dareler, bu fıkranın (f) bend n n (3) numaralı alt bend kapsamında kalıp bölge ve genel otoparklardan
faydalanmak ç n müracaat edenler n otopark sorununun nasıl çözümleneceğ n , b nanın hang bölge veya genel
otoparkından yararlanacağını 30 gün ç nde b ld rmekle yükümlüdür.
B na ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları
MADDE 5 – (1) B na ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları aşağıdak şek lded r:
a) İlg l dare varsa, UKOME ya da traf k/ulaşım kom syonu kararlarını göz önünde bulundurarak, mar
planları ve kent ulaşım s stem n de esas alarak parsel nde otopark yapılamayacak güzergâhları bel rler. Bu alanlarda 4
üncü maddeye göre uygulama yapılır.
b) Otopark ht yacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması hal nde, tamamen tab veya tesv ye
ed lm ş zem n altında kalmak ve üzer yeş llend r lerek bahçe vasfının ortadan kaldırılmaması şartıyla b naların
öncel kle arka ve yan bahçe altlarının tamamı le gereken durumlarda daren n uygun görmes hal nde ön bahçe zem n
altının parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak suret yle ön bahçe mesafes n n yarısını geçmeyen kısımlarında
otopark yapılab l r. Otopark g r ş çıkışı ön bahçe mesafes ç nden de sağlanab l r. Otopark rampası parsel sınırı
dışından başlatılamaz.
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c) Otopark ht yacının tamamının bodrum katlar le tab veya tesv ye ed lm ş zem n n altında karşılanamaması
hal nde, yeş l dokuya uygun ve su geç r ml malzeme le b na arka ve yan bahçeler nde açık otopark yer tefr k ve tes s
ed leb l r. Ancak arka bahçede otopark yer tefr k ve tes s ed leb lmes ç n yan bahçen n en az 3,00 metre olması veya
b na ç nden en az 2,75 metre gen şl ğ nde geç ş yolu düzenlenmes şarttır. Yan bahçede otopark yer de tes s
ed lecekse bunun ç n yan bahçe mesafes ne 2,50 metre daha lave ed l r ya da 3 üncü madden n b r nc fıkrasının (ı)
bend nde tanımlanan ortak otopark uygulaması le en az 2,50 metre en nde geç ş yolu sağlanır.
ç) Yerleşme bölgeler nde; b nanın bodrum katları, tab veya tesv ye ed lm ş zem n altı le arka ve yan
bahçelerde yeterl otopark yer n n teşk l ed lememes hal nde, 7 metre ve daha fazla ön bahçe mesafes olan yerlerde,
yeş l dokuya uygun ve su geç r ml malzeme le b na cephes nden t baren 2 metre dışında kalan kısmın, b na g r ş ne
engel olmayacak şek lde açık otopark alanı olarak düzenlenmes hususunda dareler yetk l d r.
d) Mevcut yapılarda parsel mal kler n n lave otopark yapmak sted ğ durumlar le b r nc fıkranın (b), (c) ve
(ç) bentler ne göre otopark ht yacını karşılayamadığı darece tesp t ed len yen yapılarda; t car amaçla şlet lmemek,
634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak, ayrıca değ ş kl kten etk lenen bağımsız bölüm mal k n n muvafakat
alınmak ve taşıyıcı s stem olumsuz etk lememek kaydıyla arka bahçede b nalara 2 metreden fazla yaklaşmamak,
zem n kat yüksekl ğ n aşmamak kaydıyla zem n üstü mekan k otoparklar ve/veya taşıt asansörü yapılab l r.
e) T caret alanları, t caret n yapılab ld ğ karma kullanımlar le t caret n yapılab ld ğ konut alanlarında,
b nanın ht yacı olan otoparkını parsel veya b na bünyes nde karşılamak, otopark dışında h çb r kullanım get rmemek,
bahçe mesafeler n korumak şartıyla bağımsız bölüm olarak bodrum katlarında ve g r ş zem n kattan da olab len t car
amaçlı otoparklar yapılab l r. T car amaçlı dışa dönük olarak kullanılan otoparklarda 634 sayılı Kanun uyarınca parsel
mal kler n n muvafakat ve UKOME ya da traf k/ulaşım kom syonu görüşü alınarak uygulama yapılır. Bu
otoparkların, g r ş ve çıkışlarının b nanın kullanımına a t otoparklardan ayrı düzenlenmes , tavan döşemeler nde ve
d ğer bağımsız bölümlere b t ş k duvarlarında lg l mevzuatına göre ses, ısı ve su yalıtımı yapılması, dışa bakan
cepheler n n b na estet ğ yle uyumlu olması zorunludur.
f) İlg l mevzuat gereğ nce b nanın serp nt sığınağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümler , barış
zamanında lave otopark olarak kullanılab l r. Ancak b nanın ht yacı olan otopark mahaller n n ayrı ayrı düzenlenmes
zorunludur. Sığınakların lave otopark olarak kullanılab lmes ç n tasd kl m mar projen n, araçların g r ş-çıkış ve
park etme düzen açısından uygun olması gerekl d r.
g) Otopark Yönetmel ğ kapsamında kalan yerleşmeler n mar planlarında bu Yönetmel ğ n
uygulanamayacağına da r hüküm get r lemez.
ğ) Toplu konut nşaatlarında, sanay ve depolama tes sler nde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu
kullanımına açık alışver ş merkezler , s nema, t yatro g b yapılarda, ağız d ş sağlığı merkezler ve hastanelerde,
otellerde, stadyum ve kapalı spor tes sler nde, ün vers telerde, düğün salonlarında otopark ht yacının b na bünyes nde
veya parsel nde ya da bu Yönetmel k kapsamında parsel nde otopark teşk l n n mümkün olmaması hal nde komşu
parselde karşılanması zorunludur.
h) Otoparkların düzenlenmes nde aşağıda bel rt len ölçülere uyulur:
1) Otopark rampası ve s rkülasyon yolları üzer nde yapılacak otopark tefr şler nde, otopark tefr ş nden sonra
kalan mesafen n, m n mum rampa gen şl ğ n sağlaması zorunludur.
2) Otopark g r ş kapısı gen şl ğ net 2,75 metreden az olamaz.
3) Otopark g r ş kapısı yüksekl ğ net 2,00 metreden az olamaz.
4) Otopark ç yüksekl ğ k r ş altı dâh l olmak üzere h çb r yerde net 2,10 metreden az olamaz.
5) Umum otoparklarda rampa eğ m % 15’ten fazla olamaz. Umum otoparklar har c nde, otopark ht yacını
bünyes nde karşılayan b nalarda otopark rampası eğ m % 20’den fazla olamaz.
6) Otopark rampa gen şl ğ 2,75 metreden az olamaz. Rampalar dönüş kısımlarında asgar 2.75 metre ç
yarıçapında düzenlen r.
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7) Umum otoparklarda yapılacak 90 derecel k dönüş ver len yollarda, küçük araçlar ç n g d ş ve dönüş yolu
gen şl kler toplamı 6,50 metreden az olamaz. Umum otoparklar har c nde bu ölçü 6,00 metreden az olamaz.
8) Otoparkların tefr ş nde manevra alanı har ç, b nek otoları ç n en az 2,40x4,90 metre, kamyonet ve panelvan
ç n 3,00x6,00 metre, kamyon ve otobüsler ç n en az 4,00x12,00 metre ölçüsü esas alınır.
9) B r m otopark alanlarının uzun kenarı en az 4,90 metre, kısa kenarı se engell ler ç n en az 3,50 metre
d ğerler ç n en az 2,40 metre gen şl ğ nde olmak zorundadır.
ı) Otoparklarda taşıt asansörü yapılab l r. Ancak yangına karşı gereken tedb rler n alınması, g r ş-çıkışların
yeterl olması, ç ve dış traf ğ aksatmayacak şek lde düzenlenmes zorunludur. Taşıt asansörünün h zmet vereceğ
b nalarda yedek elektr k jeneratörü bulundurulması ve yapı kullanma zn aşamasında bu asansörler n lg l dareler n
yetk l b r mler nce çalışıp çalışmadığının denetlenmes ve buna göre yapı kullanma zn n n ver lmes gerekmekted r.
) B na ve parsel otoparklarının amacı dışında kullanıldığının tesp t ed lmes hal nde, b na veya yapı yönet m
tarafından lg l dares ne b ld r mde bulunulur.
Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları
MADDE 6 – (1) Bölge otoparkları ve genel otoparklar, mar planlarında bu kullanımlara ayrılan yerlerde ve
plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya çok katlı olarak gerekt ğ nde mekan k
s stemler de kullanılarak yapılır.
(2) Bölge otoparklarında mekan k otopark s stemler kullanılması hal nde, bu s stemler tekn k, mekan k
ht yaçları göz önünde bulundurularak lg l dareler n uygun görüşü doğrultusunda lg l standartlara göre yapılır ve
mekan k otopark s stemler n n bulunduğu kısımlarda bu Yönetmel kte bel rlenen ölçülere uyulmayab l r.
(3) Val l k veya beled yeler tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkların denet m, bakım, onarım ve
şlet lmes val l k veya beled yelere a tt r. Bu h zmetler ç n alınacak ücret val l k veya beled yelerce tesp t ed l r.
Bölge ve genel otoparkların yapımı, bakımı, onarımı ve şlet lmes üçüncü şahıslara ver leb l r.
(4) Ana arter yollarda cadde altı, mar mevzuatının z n verd ğ meydan, yeş l saha ve parklar le lg l kamu
kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, M ll Eğ t m Bakanlığına bağlı eğ t m tes s alanları har ç, bu kuruluşlara a t
veya tahs sl taşınmazların bahçeler nde; tamamen tab veya tesv ye ed lm ş zem n altında kalan kısımlarda, otopark
g r ş ve çıkışlarında can ve mal güvenl ğ n n sağlanması, g r ş ve çıkışların bu alanların g r ş ve çıkışlarından ayrı
olması ve kullanımını etk lememes koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu d kkate alınarak; korunması gerekl ağaçlara
h çb r şek lde zarar ver lmemes , ağaçlandırma ve b tk lend rme ç n yeterl der nl kte toprak örtüsü bırakılması ve
standartların sağlanması kaydıyla bölge ve genel otopark yapılab l r. Yer altı otoparkları, her durumda traf k tedb rler
alınarak ve yerel traf k etütler yaptırılmak kaydıyla; traf k yükü hesaplanarak planlanır ve projelend r l r. Bu tür
otoparkların yapımı ç n kurumlar arası ( dare ve lg l kurum) mutabakat ve konuyla lg l UKOME ya da
traf k/ulaşım kom syonu kararı alınması gerek r.
(5) Bölge ve genel otoparklar le AVM’lere a t otoparklarda, her 50 park yer nden en az b r elektr kl araçlara
uygun olarak (şarj ün tes dâh l) düzenlen r. İht yaca göre elektr kl araç otopark yer sayısının artırılması hususunda
darelerce karar alınab l r.
Park et-devam et otoparklarının düzenlenme esasları
MADDE 7 – (1) Araçların şeh r merkez ne yönlend r lmemes amacıyla, şehr n merkez alanları dışında
çeperler nde yer alan ana toplu taşıma stasyonu, durak ya da aktarma noktalarına dares nce bel rlenecek yürüme
mesafes çer s nde park et-devam et otopark alanları tes s ed l r. Büyükşeh r beled yeler nce yapılması zorunlu olan
ulaşım ana planlarında park et-devam et otopark alanları gerekl detayları le b rl kte bel rt l r. İmar planları
hazırlanırken ulaşım planları d kkate alınır.
(2) Park et-devam et otopark alanlarına sadece b nek taşıtlar, haf f t car araçlar, motos klet ve b s kletler park
edeb l r.
İKİNCİ BÖLÜM
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Planlama ve Uygulama Esasları
Otopark aranması gereken kullanımlar ve m ktarları
MADDE 8 – (1) Otopark aranması gereken kullanımlar ve m ktarları Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Bel rlenen otopark m ktarları en az m ktarlar olup, bu m ktarlar ve kullanım çeş tler n n alt türler yöre
ht yaçları göz önünde bulundurularak; büyükşeh r sınırları ç nde büyükşeh r beled yeler nce resen ya da lçe
beled yeler n n öner ler doğrultusunda büyükşeh rler n mecl s kararı le, d ğer beled ye ve mücav r alan sınırları
ç nde beled ye mecl sler nce, bunların dışında lg l darelerce artırılab l r. Cephes 9 metreden veya alanı 250 m2’den
küçük olan parseller le 4 üncü madden n b r nc fıkrasının (e) bend kapsamında kalan parsellerde otopark ht yacının
en az yarısının parsel nde karşılanab lmes hal nde konut kullanımına a t asgar otopark ht yacını en fazla %50
oranına kadar azaltmaya lg l dares yetk l d r.
(3) Otopark sayısı, açık tes slerde parsel alanı üzer nden, d ğer yapılarda se emsal hesabına konu alan
üzer nden bel rlen r.
(4) Hesaplama sonunda bulunan sayının kes rl olması hal nde b r üst değer esas alınır.
(5) B rden fazla amaçlı b naların farklı bölümler ç n, Ek-1’de bel rt len kend kullanım çeş d ne göre tesp t
ed len otopark m ktarı uygulanır. Kullanımları gereğ otel, hamam, sauna g b bünyes nde farklı fonks yonlar
bulunduran yapılardak asıl kullanımın tamamlayıcısı n tel ğ n taşıyan hac mler ç n asıl kullanım çeş d ne göre
otopark m ktarı bel rlen r. Ancak bünyes nde kongre merkez bulunduran oteller n otopark ht yacı, otel ve kongre
merkez ç n ayrı ayrı hesaplanır.
(6) Ek-1’de bulunan tabloda yer almayan kullanım türler ne l şk n otopark sayıları, varsa öncel kle
ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak veya tabloda yer alan benzer kullanımlar d kkate alınarak dares nce
bel rlen r.
Beş yıllık mar programları
MADDE 9 – (1) Onaylı mar planında tesp t ed len bölge ve genel otoparklarının uygulama dönem nde lg l
darelerce gerçekleşt r lecek 5 yıllık mar programlarına alınması gerek r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve Denet m
Yapı ruhsatı ve kullanma z nler n n ver lmes
MADDE 10 – (1) Yapılacak yapılara bu Yönetmel kte bel rt len esaslara göre otopark yerler ayrılmadıkça
yapı ruhsatı, bu otoparklar nşa ed l p hazır hale get r lmed kçe de yapı kullanma zn ver lemez.
(2) Otopark m ktarının, engell lere ayrılanlar da dâh l, araçların park etme düzen ve tefr ş n n, varsa parsel
sınırından t baren otopark rampasının, traf k akışının ve tes s kapas tes n n yapının onaylı m mar projes nde sayısal
değerler le b rl kte göster lmes zorunludur.
Otoparkların amacı dışında kullanılamayacağı
MADDE 11 – (1) Yapı kullanma zn alındıktan sonra otopark yerler plan ve Yönetmel k hükümler ne aykırı
olarak başka amaçlara tahs s ed lemez.
(2) İdareler, b na otoparklarının kullanımını engelley c her türlü hlaller önlemekle yetk l ve görevl d rler.
Aks uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun lg l hükümler uygulanır.
(3) İlg l dareler, bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden sonra yapı kullanma z n belges düzenlenen yapılardak
otoparkların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yapı kullanma z n belges tar h nden t baren beş yıl
çer s nde denetlemekle, büyükşeh r beled yeler de, 5216 sayılı Kanunun 11 nc maddes uyarınca bu denet m n
yapılıp yapılmadığını tak p le yükümlüdür. Val l kler, bu denet mler n beled yeler veya büyükşeh r beled yeler nce
yapılmadığının tesp t hal nde, gerekl denet mler yapmaya ve görev n hmal eden dareler hakkında İç şler
Bakanlığına b ld r mde bulunmaya yetk l d r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Otopark Bedel ne İl şk n Hükümler
Otopark bedel n n tesp t, tahakkuk ve tahs l
MADDE 12 – (1) 4 üncü madden n b r nc fıkrasının (f) bend n n (3) numaralı alt bend uyarınca alınacak
otopark bedel n n tesp t , tahakkuku ve tahs l nde bu maddede bel rt len esaslara uyulur.
(2) Otopark bedel n n hesabında, 4 üncü madden n b r nc fıkrasının (ç) bend nde bel rt len b r m park alanları
le Ek-1’de bel rt len otopark sayısı esas alınır.
(3) Otopark bedeller n n tahakkuk ve tahs l esasları bu Yönetmel k hükümler d kkate alınarak lg l dareler
tarafından bel rlen r.
(4) Otopark bedeller kamu bankalarından herhang b r nde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta
toplanan meblağa yasaların öngördüğü fa z oranı uygulanır.
(5) 5216 sayılı Kanun kapsamında kalan beled yelerde, büyükşeh r beled yes nce lçe beled yeler adına
otopark hesabı açtırılır.
(6) İlçe beled yeler hesabında toplanan otopark meblağı, büyükşeh r beled yeler nce o lçe sınırları çer s nde
yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları ç n kullanılır.
(7) Otopark bedel alınan parseller n otopark ht yacının lg l darece genel veya bölge otoparklarında
karşılanması zorunludur. Büyükşeh rlerde otopark bedel alınan parseller n otopark ht yacının büyükşeh r
beled yes nce karşılanması zorunludur.
(8) Tahs s ed len alanın kamulaştırılması veya herhang b r nedenle kullanılamaz hale gelmes durumunda yen
b r otopark alanı tahs s ed l r. Yapı ruhsatının ptal durumunda otopark ç n alınan bedel o yıla göre hesaplanacak
m ktar üzer nden ger öden r.
(9) Otopark bedel tahs l ed lmeden yapı ruhsatı düzenlenmez.
(10) Tahs lat makbuzunda, yapının ada ve parsel numarası ve tahs latın kaç araçlık otopark yer ç n yapıldığı
da bel rt l r. Bu makbuzun b r nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur.
(11) Bu Yönetmel kte bel rt len esaslar dâh l nde otopark yer bölge veya genel otoparklardan karşılanacak
yükümlülerden alınacak otopark bedel n n hesabına ve tahs l ne l şk n esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) Gerekl görülmes hal nde yerleşme bölgeler , l genel mecl s veya beled ye mecl s tarafından 5 gruba
ayrılır ve her grup ç n aşağıda göster len hesap şekl uygulanır:
1) 1. Grup ç n, tar fedek bedel n %100’ü,
2) 2. Grup ç n, tar fedek bedel n %90’ı,
3) 3. Grup ç n, tar fedek bedel n %80’ ,
4) 4. Grup ç n, tar fedek bedel n %70’ ,
5) 5. Grup ç n, tar fedek bedel n %60’ı,
otopark bedel olarak alınır. Büyükşeh r sınırları ç nde büyükşeh r beled yeler resen ya da lçe beled yeler n n
öner ler doğrultusunda, d ğer beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde beled yeler, bunların dışında lg l dareler
mecl s kararı almak suret yle, bu maddede bel rt len grup sayısını azaltmaya ve bedel hesabına l şk n oranları
arttırmaya yetk l d r.
b) B r m otopark bedel : ( A + B ) x 20 x Y formülü le hesaplanır.
c) Formülde ver len;
1) A : B r m otopark bedel arsa payını fade eder. Bel rlenen arsaların 29/7/1970 tar hl ve 1319 sayılı Emlak
Verg s Kanunu uyarınca her yıl ç n yen den bel rlenen değer n n planda bel rlenen katlar alanı hesabına konu alana
bölünmes le tesp t ed l r.
2) B : B r m otopark bedel yapı payını fade eder. Yapı ruhsatının düzenlend ğ yıl ç n, Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığı tarafından yayımlanan M marlık ve Mühend sl k H zmet Bedeller n n Hesabında Kullanılacak Yapı
Yaklaşık B r m Mal yetler Hakkında Tebl ğde yer alan otoparka a t b r m f yatlara karşılık gelen bedel fade eder.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2018/02/20180222-7.htm
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3) 20 : B nek otolar d kkate alınarak bel rlenen manevra alanı dah l en az b r m park alanını fade eder.
4) Y : (a) bend nde bel rt len ve Mecl s Kararı le bel rlenen yerleşme bölgeler nde ayrılan gruplara göre
uygulanacak oranı (%100, %80 … g b ) fade eder.
Otopark hesabından yapılacak harcamalar
MADDE 13 – (1) Otopark hesabında toplanan meblağ, beled yeler n kend kaynaklarından ayıracağı tahs satla
b rl kte, tasd kl plan ve beş yıllık mar programına göre hazırlanan kamulaştırma projes karşılığında otopark tes s
ç n gerekl arsa alımları le bölge ve genel otoparkların nşasında kullanılır. Bu meblağ, öncel kle parsel nde otopark
ht yacı karşılanamayan ancak otopark bedel ödeyen parseller n bulunduğu mümkün olan en yakın sınırlar ç nde
kullanılır.
(2) Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tes s dışında başka b r amaçla kullanılamaz.
(3) Otopark hesabında toplanan meblağ, beled yelerce hazırlanacak sarf belges , ver le emr ve hak ed ş
raporuna göre beled yes n n yazılı tal matı üzer ne lg l bankaca hak sah b ne öden r.
(4) Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İç şler Bakanlığınca
denetlen r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 14 – (1) 1/7/1993 tar hl ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmel ğ le
30/12/1993 tar hl ve 21804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmel ğ Hakkında Genel Tebl ğ
yürürlükten kaldırılmıştır.
Sorumlu dare
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında yetk ve sorumluluk, alanlarına göre, beled yeler ve
val l klerded r.
(2) Bu Yönetmel k le beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde beled ye mecl s ne, beled ye encümen ne ve
beled ye başkanlığına ver len yetk ler, beled ye mücav r alan sınırları dışında val l k görev alanında kalan alanlarda, l
genel mecl s , l encümen ve l özel dareler tarafından kullanılır.
İmar planları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Beled ye veya val l kler, mar planı sınırları çer s nde kalan alanlardak
yerleşmen n projeks yon nüfusunun otopark ht yacını tesp t ederek, bu ht yacın karşılanması amacıyla bölge otopark
alanı oluşturmaya yönel k mar planı rev zyonlarını veya değ ş kl kler n en geç k yıl ç nde yaparlar. Planların
yürürlüğe g rmes nden t baren en geç üç ay ç nde bu planı tatb k etmek üzere beş yıllık mar programını hazırlayarak
bu süre çer s nde uygularlar.
İdarelerce bel rlenecek usul ve esaslar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra, dareler bu Yönetmel k le
kend ler ne tesp t yetk s ver len konular le lg l usul ve esasları bel rlerler.
(2) 14 üncü madde kapsamında yürürlükten kaldırılan mevzuat le tesp t yetk s ver len konulara l şk n
darelerce düzenlenen esaslar, bu Yönetmel ğ n yürürlük tar h nden t baren altı ay çer s nde bu Yönetmel ğe uygun
hale get r l r. Bu yükümlülük beled yelerce yer ne get r l nceye kadar uygulamalar bu Yönetmel k doğrultusunda
yapılır.
İşlemler devam eden yapılar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce mevzuata uygun olarak alınmış
ruhsata göre nşasına başlanıp devam eden yapılar le yapı kullanma z n belgel olup nşaat alanı ve emsal , bağımsız
bölüm sayısı ve kat sayısı artışı le kullanım amacı değ ş kl ğ olmaksızın tad lat yapılacak yapılarda talep ed lmes
hal nde bu ruhsatın düzenlend ğ Yönetmel ğe göre uygulama yapılır.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2018/02/20180222-7.htm
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(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce hale kararı veya hale
tar h alınmış veya hales yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmem ş yapıların ruhsat şlemler haley yürüten kurum
ve kuruluşların taleb hal nde bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce yürürlükte olan Yönetmel ğe göre
sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k 1/6/2018 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Şeh rc l k Bakanı yürütür.
Ek ç n tıklayınız

http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2018/02/20180222-7.htm

10/10

