
26.03.2021 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/03/20210325-12.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/03/20210325-12.htm 1/3

25 Mart 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31434

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 22/2/2018 tar�hl� ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmel�ğ�n�n 3 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“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 tamamının muvafakat� alınmak, her b�r parsel sınırı korunmak ve
bu sınırlara göre planda ver�len yapılaşma koşulları ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, kot ve cephe sınırlamalarına
bakılmaksızın ve parseller tevh�t ed�lmeks�z�n vaz�yet planı �darece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanes�ne parsel
numarası da bel�rt�lmek suret�yle “komşu parsel �le ortak otopark alanı vardır” şekl�nde bel�rtme konularak açık veya
tamamen gömülü olup d�latasyonla ayrılmak kaydıyla kapalı olarak yapılab�len otopark uygulamalarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�n�n (6) numaralı alt bend� �le
(f) bend�n�n (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (f) bend�ne aşağıdak�
alt bent eklenm�ş, aynı fıkranın (ğ) bend�nde yer alan “alınması,” �bares�nden sonra gelmek üzere “er�ş�leb�l�rl�k
mevzuat ve standartlarına uyulmak suret�yle” �bares� eklenm�şt�r.

“6) B�t�ş�k n�zam parsellerde, b�t�ş�k b�naların temeller�n�n alt kotundan daha aşağıya �n�lmes�n�n stat�k
bakımdan r�sk �çermes� neden�yle otopark �ht�yacının parsel�nde karşılanamaması.”

“1) Komşu parsellerle ortak otopark uygulaması veya ada �ç� otopark uygulamaları şekl�nde karşılanır.
2) Otopark olarak göster�len yapı ya da bağımsız bölüm �le bu otoparkı kullanacak olan yapı ya da bağımsız

bölümler�n tapularında ayrı ayrı süres�z �rt�fak kurulması, tapu kütüğünün beyanlar haneler�nde bu konuda bel�rtme
yapılması kaydıyla; 1000 metrel�k yarıçap �ç�nde kamulaştırmaya konu olmayan başka parselden ya da b�nadan veya
b�naların zorunlu olarak ayrılması gerekenler har�c�ndek� müstak�l otopark olarak ayrılmaya müsa�t olan
bölümler�nden veyahut t�car� otoparklardan karşılanır.

3) Otopark �ht�yacı, (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre de karşılanamayan parsellerde, �lg�l� �darelerce, 12 nc�
maddede yer alan esaslar dâh�l�nde bedel alınmak suret�yle bölge otoparkından yer tahs�s ed�lerek karşılanır.

4) (3) numaralı alt bende göre bölge otoparklarından tahs�s�n şekl�ne, (2) numaralı alt bende göre başka
parselde otopark yer� ayrılmasına ve �rt�fak kurulmasına �l�şk�n �lg�l� �darelerce usul ve esaslar bel�rleneb�l�r.”

“6) S�t alanlarında, mevzuat gereğ� parselde otopark �ht�yacının tamamen ya da kısmen karşılanamaması ve s�t
alanı sınırlarının 1000 metre yarıçapından daha gen�ş olması neden�yle mevzuatı uyarınca 1000 metrel�k yarıçap
�ç�nde başka b�r parselde de otopark yer� karşılanamadığının �dares�nce tesp�t� hal�nde, karşılanamayan otoparka
�l�şk�n gerekl� yatay ve düşey �şaretlemeler yapılmak suret�yle yol boyu otoparkı, cep otoparkı g�b� yöntemlerle yol
üzer� parklanma düzen� �dares�nce sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentler� �le (h) bend�n�n (5)
numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (h) bend�n�n (7) numaralı alt bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle
eklenm�ş, (ı) bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“b) Parsel�n otopark �ht�yacı bodrum katlarda, tamamen tab�� veya tesv�ye ed�lm�ş zem�n altında kalmak ve
üzer� �lg�l� ulusal ya da uluslararası standartlara göre ve asgar� 30 cm toprak örtüsüyle yeş�llend�r�lerek bahçe vasfının
ortadan kaldırılmaması şartıyla b�naların arka ve yan bahçe altlarının tamamında, ayrıca gereken durumlarda �daren�n
uygun görmes� hal�nde parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak üzere ön bahçe zem�n� altında veya yeş�l dokuya
uygun ve su geç�r�ml� malzeme kullanılmak ve bahçe vasfı ortadan kaldırılmamak kaydı �le b�na arka ve yan
bahçeler�nde karşılanab�l�r.

c) Otopark g�r�ş çıkışı ön bahçe mesafes� �ç�nden de sağlanab�l�r. Otopark rampası parsel sınırı dışından
başlatılamaz. 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 bahçede tes�s ed�lecek otopark yer� har�c�nde en az 3,00 metre yan bahçe kalması sağlanır. 3
üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde tanımlanan ortak otopark uygulamalarında da en az 3,00 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, 5,00 metreden 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
ve varsa yaya kaldırımı sürekl�l�ğ�ne engel olmayacak şek�lde açık otopark alanı olarak düzenlenmes� hususunda
�dareler yetk�l�d�r. Tek bağımsız bölümlü (v�lla g�b�) müstak�l konut b�nalarında varsa yaya kaldırımı sürekl�l�ğ�n�
engellememek ve �lg�l� �dare onayı alınmak kaydı �le tüm bahçeler bu ölçülerle sınırlı olmaksızın açık otopark alanı
olarak düzenleneb�l�r.”
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“5) Umum� otoparklar �le kamyon, otobüs ve tır g�b� ağır vasıtaların kullanımına mahsus 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.”
“Bu yol gen�şl�ğ�, 15 adetten az otoparkı bulunan b�nalarda tek yönlü olarak düzenlenmes� hal�nde, dönüşlerde yeterl�
gen�şl�k sağlanmak kaydı �le 4,90 metreden az olmayacak şek�lde bel�rleneb�l�r.”
“Mekan�k otoparklar �le taşıt asansörü bulunan otoparklarda (h) bend�nde bel�rlenm�ş olan ölçüler yer�ne �dares�nce
uygun görülmek kaydıyla tasarımda farklı ölçüler kullanılab�l�r.”

“j) Zorunlu otopark aded� 20 ve üzer� olan yen� yapılacak yapılara �l�şk�n yapı ruhsatı başvurularında zorunlu
otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5’�n�n, �lg�l� standartlara göre şarj ün�tes� dâh�l elektr�kl�
araçlara uygun olarak düzenlenmes� şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş, aynı
madden�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Uygulama �mar planlarında, bölgen�n �ht�yacına yönel�k otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak ceb� g�b�
alanları artırıcı fonks�yonlar ayrılab�l�r ve bu fonks�yonların konulması nazım �mar planında değ�ş�kl�k gerekt�rmez.”

“(5) Yen� yapılacak olan bölge ve genel otoparklar �le AVM’lere a�t otoparklarda en az %10 oranında otopark
yer�n�n �lg�l� standartlara göre elektr�kl� araçlara uygun olarak (şarj ün�tes� dâh�l) düzenlenmes� şartı aranır. Otuzb�n
metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ün�teler�nden en az b�r�n�n, yetm�şb�n metrekareden büyük AVM’lerde
�se en az �k�s�n�n �lg�l� standartlara göre hızlı şarj kapas�tes�ne sah�p olması gerek�r. İht�yaca göre elektr�kl� araç
otopark yer� sayısının artırılması hususunda �darelerce karar alınab�l�r.”

“(6) Büyükşeh�r beled�yes� kapsamında olan yerlerde genel otoparkların yapım, bakım ve �şlet�lmes�ne �l�şk�n
usul ve esaslar büyükşeh�r beled�yeler�nce bel�rlen�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Otopark sayısı, açık tes�slerde parsel alanı üzer�nden, meskenlerde bağımsız bölüm brüt alanı üzer�nden,

d�ğer yapılarda �se emsal hesabına konu alan üzer�nden bel�rlen�r.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n beş�nc� ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, yed�nc�

ve dokuzuncu fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, onb�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (3) numaralı alt bend�n�n
sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“(7) Otopark bedel� alınan parseller�n otopark �ht�yacının �lg�l� �darece karşılanması zorunludur. İdarelerce
bedel alınmış olan parseller �ç�n bölge otoparkları ruhsat tar�h�nden �t�baren en geç 3 yıl �ç�nde tamamlanmak
zorundadır.”

“(9) Otopark bedel�n�n % 25’� yapı ruhsatı ver�lmes� sırasında nakden, bak�yes� �se yapı kullanma �zn�
ver�lmeden önce tamamlanmak kaydı �le en çok onsek�z ay �ç�nde altı eş�t taks�tte ve kalan taks�tler�n her yıl yen�den
değerleme oranında artırılması suret�yle tahs�l ed�l�r. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında %25’l�k peş�n ödenen kısım
har�c�ndek� ödemelere �l�şk�n taahhütname alınır. Taks�tle ödenecek %75’l�k kısım ödenmeden yapı kullanma �zn�
düzenlenmez.”
“Mekan�k ve asansörlü otoparklarda b�r�m park alanı, onaylı projes�nde göster�len ölçüde alınab�l�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Bu fıkranın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce; noter onaylı kat karşılığı �nşaat sözleşmes� yapılmış olan,

mevzuata uygun şek�lde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasına rağmen �dares�nce yapı ruhsatı düzenlenmem�ş olan
ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım �hale tar�h� veya kararı alınmış ya da yapım �hales� yapılmış olan yapıların
ruhsat �şlemler�, talep ed�lmes� hal�nde 31/12/2021 tar�h�ne kadar 14 üncü madde �le yürürlükten kaldırılan Otopark
Yönetmel�ğ�ne göre sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 4 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(2) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde yer alan “% 5” oranı, 1/1/2023 tar�h�ne kadar “%2” olarak

uygulanır.
(3) 6 ncı madden�n beş�nc� fıkrasında yer alan “%10” oranı, 1/1/2023 tar�h�ne kadar “%5” olarak uygulanır. Bu

tar�he kadar hızlı şarj kapas�tes� zorunluluğu aranmaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan tablonun 1, 2 ve 11 numaralı bölümler� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
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MADDE 10 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 11 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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