OTOPARK YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Dayanak:
Madde 1 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nc城� ve 44 üncü maddeler城�ne dayanılarak hazırlanan bu Yönetmel城�ğ城�n amacı,
yerleşme yerler城�nde araçların yol açtığı, traf城�k sorunlarının çözümü 城�ç城�n otopark yapılmasını gerekt城�ren b城�na ve tes城�sler城�n neler
olduğunun ve otopark 城�ht城�yacının m城�ktar, ölçü ve d城�ğer şartlarının tesb城�t ve g城�der城�lme esaslarını aynı Kanunun 5 城�nc城� maddes城�nde
tanımlanan ulaşım s城�stemler城�n城� ve problemler城�n城�n çözümünü gösteren 城�mar planlarına uygun olarak düzenlemekt城�r.
Kapsam:
Madde 2 (Değ城�ş城�k: RG02/09/199923804)
Bu Yönetmel城�k, 27/6/1984 tar城�hl城� ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan beled城�yelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu
10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10 000'den az olmakla b城�rl城�kte 城�mar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda
ve 城�mar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmel城�ğ城�n uygulanacağına da城�r beled城�ye mecl城�s veya 城�l 城�dare kurulu kararı alınan bütün
yerleşmelerde uygulanır.
Tanımlar:
Madde 3 Bu Yönetmel城�kte geçen;
a) B城�na otoparkları: B城�r b城�nayı çeş城�tl城� amaçlar 城�ç城�n kullanan özel ve tüzel k城�ş城�lere a城�t ulaşım ve taşıma araçları 城�ç城�n bu
b城�nanın 城�ç城�nde veya bu b城�nanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları,
b) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: B城�r şeh城�r veya bölgen城�n mevcut ve gelecektek城� şartları ve 城�ht城�yaçları gözönünde
bulundurularak 城�mar planları 城�le düzenlenen 城�ht城�yaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak beled城�yeler veya d城�ğer kamu kuruluşları ve
özel k城�ş城�ler tarafından yapılan ve 城�şlet城�len otoparkları,
c) B城�r城�m park alanı: B城�r aracın park etmes城� 城�ç城�n gerekl城� olan ve manevra alanları dah城�l toplam park alanını, 城�fade eder.
Genel Esaslar
Madde 4 Otoparkla 城�lg城�l城� genel esaslar aşağıda açıklanmıştır.
a) B城�nayı kullananların otopark 城�ht城�yacının b城�na 城�ç城�nde veya parsel城�nde karşılanması esastır.
b) B城�naların, 城�mar planı ve mevzuat hükümler城�ne göre bel城�rlenen ön ve yan bahçe mesafeler城�, otopark olarak
kullanılamaz.
c) B城�nanın 城�ht城�yacı olan m城�ktardak城� otopark alanları, Kat Mülk城�yet城� Kanununda bel城�rt城�len ortak alanlardan olup, bu hal城� 城�le
yönet城�l城�r.
d) B城�nek otoları 城�ç城�n b城�r城�m park alanı en az 20 m2 d城�r. Bu alan kamyon ve otobüsler 城�ç城�n manevra alanı har城�ç olmak üzere
enaz 50 m2 üzer城�nden hesaplanır.
e) İmar planları hazırlanırken parsel城�nde otopark tes城�s城� mümkün olmayan yerlerde otopark 城�ht城�yacının karşılanması
amacıyla bölge ve genel otopark yerler城� bel城�rlen城�r.
Ayrıca parsel城�nde otopark yapılması mümkün olan alanlarda 城�mar parseller城�n城�n büyüklükler城� otopark yapımını mümkün
kılacak şek城�lde tesb城�t ed城�l城�r.
f) (Değ城�ş城�k:RG02/09/199923804) Meskun alanlar, kentsel s城�t alanları, üzer城�nde korunacak yapı bulunan parseller,
araz城�n城�n jeoloj城�k ve topograf城�k yapısı, g城�r城�şçıkış, traf城�k emn城�yet城� sağlanamaması g城�b城� 城�mar planındak城� konumundan kaynaklanan
nedenlerle otopark 城�ht城�yacının parsel城�nde karşılanması mümkün olmayan durumlara 城�l城�şk城�n 城�lkeler, beled城�ye mecl城�s veya 城�l 城�dare
kurulu kararı 城�le bel城�rlen城�r.
(Değ城�ş城�k:RG14/06/200525845) Münfer城�t talepler bu 城�lkelere göre değerlend城�r城�l城�r. Üzer城�nde tesc城�ll城� 1, 2 ve 3 üncü grup
yapı bulunan kentsel s城�t alanı 城�ç城�nde veya dışındak城� parseller har城�ç, parsel城�nde otopark 城�ht城�yacı karşılanamayan durumlarda
beled城�yes城�nce veya val城�l城�kçe bu Yönetmel城�k hükümler城�ne göre bel城�rlenecek otopark bedel城� alınır.
(Ek üçüncü paragraf:RG22/04/200626147) Otopark bedel城� alınan parseller城�n otopark 城�ht城�yacının beled城�ye veya
val城�l城�kçe karşılanması zorunludur. Otopark 城�ht城�yacı parsel城�nde karşılanamayan ve 城�dares城�nce İmar Kanununun 37 nc城� maddes城�ne
göre otopark tes城�s ed城�lemeyen alanlarda otopark bedel城�n城�n arsa payı har城�ç %25’城� yapı ruhsatının ver城�lmes城� sırasında nakden, kalan
%75’城� ve arsa payı 城�se beled城�yes城�nce veya 城�l özel 城�dares城�nce parsel城�n otopark 城�ht城�yacı karşılandıktan en geç doksan gün sonra o yıla
a城�t m城�ktarlara göre değerlend城�r城�lerek tahs城�l ed城�l城�r. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere 城�l城�şk城�n taahhütname alınır ve tapu
kütüğüne bu hususta şerh düşülür. Plansız alanlarda otoparkın parsel城�nde veya yapıda karşılanması zorunludur.
g) (Değ城�ş城�k:RG02/09/199923804) Otoparkların g城�r城�ş ve çıkışlarının yeterl城� olması, 城�ç ve dış traf城�ğ城� aksatmayacak şek城�lde
düzenlenmes城� mecbur城�d城�r. Otoparklarda, İmar Yönetmel城�ğ城�n城�n 城�lg城�l城� hükümler城�ne uyularak yangına karşı gereken önlemler城�n
alınması, özürlüler城�n kullanımına dönük düzenlemeler城�n yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere 城�l城�şk城�n standartlarda dah城�l olmak
üzere Türk Standartları Enst城�tüsünce hazırlanan 城�lg城�l城� tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmel城�kte bel城�rlenen ölçü ve
m城�ktarlardan daha az olması hal城�nde Yönetmel城�k hükümler城� geçerl城�d城�r. Bu düzen城�n sağlanmasından ve yürütülmes城�nden beled城�yeler
ve val城�l城�kler sorumludur.
h) (Değ城�ş城�k:RG02/09/199923804) Bu Yönetmel城�kte beled城�ye mecl城�s城� veya 城�l 城�dare kurulu kararı alınması öngörülen
hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 城�lg城�l城� mevzuat hükümler城�ne aykırı olmamak, bu Yönetmel城�k hükümler城�ne uyulmak
koşuluyla uygulanacak şekl城� takd城�re beled城�ye veya val城�l城�kler yetk城�l城�d城�r. İmar planları veya beled城�ye mecl城�s城� ve 城�l 城�dare kurulu
kararıyla bu Yönetmel城�k hükümler城�ne aykırı kararlar get城�r城�lemez.
ı) (Ek:RG02/09/199923804) Umum城� b城�na ve bölge otoparkları 城�le genel otoparkların g城�r城�şçıkış ve asansörler城�ne en
yakın yerler城�nde b城�rden az olmamak şartıyla, her 20 park yer城�nden b城�r城�n城�n özürlü 城�şaret城� konularak özürlüler 城�ç城�n ayrılması
zorunludur.
j) (Değ城�ş城�k:RG22/04/200626147) Beled城�yelere veya val城�l城�klere bu Yönetmel城�k 城�le tesp城�t yetk城�s城� ver城�len
hususlarda, beled城�ye mecl城�s城� veya 城�l genel mecl城�s城� kararları alınmayan veya eks城�k alınan konularda Bayındırlık ve İskan

Bakanlığınca yayımlanan Tebl城�ğ hükümler城�ne uyulur.
İKİNCİ KISIM
Planlama ve Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Planlama
Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve M城�ktarları
MADDE 5 – (Değ城�ş城�k:RG22/04/200626147)
Otopark aranması gereken kullanımlar ve m城�ktarları aşağıda yer almaktadır;
a) Yerleş城�m alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeş城�tler城� ve bunlara a城�t en az otopark m城�ktarları:
Kullanım Çeş城�tler城�

M城�ktarları

1  Meskenler

3 da城�re 城�ç城�n

2  T城�car城� amaçlı yapılar ve büro b城�naları

50 m2.ye kadar

3  Konaklama tes城�sler城�
Oteller

5 oda 城�ç城�n

Moteller

oda sayısının %80’城� kadar

Hosteller

5 oda 城�ç城�n

Tat城�l Köyler城�

4 oda 城�ç城�n

Apart Oteller

2 ün城�te 城�ç城�n

Pans城�yonlar

4 oda 城�ç城�n

Termal Tes城�sler

4 oda 城�ç城�n

Kamp城�ngler
Kırsal Tur城�zm Tes城�sler城�
D城�ğerler城�
4  Yeme, 城�çme, eğlence tes城�sler城�
5  Sosyal kültürel ve spor tes城�sler城�
6  Kongre ve serg城� merkezler城�

1 ün城�te 城�ç城�n
4 ün城�te 城�ç城�n
75 m2.ye kadar
50 m2.ye kadar
30 oturma yer城� 城�ç城�n
kapas城�tes城�n城�n %5’城� oranında

7  Eğ城�t城�m Tes城�sler城�

400 m2.ye kadar

8  Sağlık Yapıları

125 m2.ye kadar

9  İbadet yerler城�

300 m2.ye kadar

10  Kamu kurum ve kuruluşları
11  Sanay城� depolama ve toptan t城�caret

100 m2.ye kadar
200 m2.ye kadar

12  Küçük sanay城�

125 m2.ye kadar

13  Semt pazarı

100 m2.ye kadar Pazar alanı 城�ç城�n,

en az 1 otopark yer城� ayrılır. Otopark m城�ktarının, engell城�lere ayrılanlar da dah城�l araç park yerler城�n城�n, varsa parsel
sınırından 城�t城�baren otopark rampasının, traf城�k akışının ve tes城�s kapas城�tes城�n城�n yapının onaylı m城�mar城� projes城�nde sayısal değerler城� 城�le
b城�rl城�kte bel城�rt城�lmes城� zorunludur. Otopark rampası h城�çb城�r koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yapı
yaklaşma sınırı 城�ç城�nden başlatılab城�lmes城� 城�ç城�n 城�mar planı kararı alınması ve rampa projeler城�n城�n hazırlanması zorunludur.
Ancak, bel城�rlenen otopark m城�ktarları yöre 城�ht城�yaçları göz önünde bulundurularak beled城�ye ve mücav城�r alan sınırları 城�ç城�nde
beled城�ye mecl城�sler城�nce, dışında 城�l genel mecl城�sler城�nce artırılab城�l城�r.
Otopark sayısı, açık tes城�slerde parsel alanı üzer城�nden, d城�ğer yapılarda 城�se emsal hesabına konu alan üzer城�nden bel城�rlen城�r.
b) Bu madden城�n (a) bend城�nde sayılan kullanım çeş城�tler城�n城�n alt türler城� ve bunlarla 城�lg城�l城� otopark m城�ktarları beled城�ye ve
mücav城�r alan sınırları 城�ç城�nde beled城�ye mecl城�sler城�, dışında 城�l genel mecl城�sler城� tarafından bel城�rlen城�r.
Beş Yıllık İmar Programları
Madde 6 Onaylı 城�mar planında tesb城�t ed城�len bölge ve genel otoparklarının uygulama dönem城�nde beled城�yelerce
gerçekleşt城�r城�lecek 5 yıllık 城�mar programlarına alınması gerek城�r.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Denet城�m
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İz城�nler城�n城�n Ver城�lmes城�
Madde 7 Yapılacak yapılara bu Yönetmel城�kte bel城�rt城�len esaslara ve beled城�ye mecl城�sler城�nce alınacak kararlara göre b城�na
otopark yerler城� ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar 城�nşa ed城�l城�p hazır hale get城�r城�lmed城�kçe de yapı kullanma 城�zn城� ver城�lemez.
(Ek fıkra:RG14/06/200525845) Üzer城�nde tesc城�ll城� 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel s城�t alanı 城�ç城�nde veya
dışındak城� münfer城�t parsellerde yen城� yapı, tad城�lat, 城�lave, güçlend城�rme ve restorasyona yönel城�k yapı ruhsatı talepler城�nde ve yapı
kullanma 城�z城�n belges城� düzenlenmes城� aşamasında otoparkın parsel城�nde karşılanamadığı durumlarda otopark bedel城� alınmaz.
(Ek fıkra:RG22/04/200626147) Otopark Yönetmel城�ğ城�ne uygun olarak 城�nşa ed城�len mevcut b城�nalarda veya bağımsız
bölümlerde yapılmak 城�sten城�len, sadece kullanım amacına yönel城�k olanlar da dah城�l ruhsata tab城� tüm değ城�ş城�kl城�k ve 城�laveler, otopark

aranmasını gerekt城�recek n城�tel城�k ve büyüklükte 城�se, otopark tes城�s城� aranır. Parsel城�nde veya yapıda karşılanamayanlar 城�ç城�n Yönetmel城�ğe
uygun olarak otopark bedel城� 城�sten城�r. Otopark Yönetmel城�ğ城� kapsamında 城�nşa ed城�len mevcut b城�naların 城�ç bünyes城�nde yapılan, otopark
sayısını değ城�şt城�rmeyen tad城�latlarda otopark tes城�s城� ve bedel城� 城�stenmez. Bu husus ruhsat ek城� onaylı m城�mar城� projes城�ne 城�lg城�l城� bağımsız
bölümlerde bel城�rt城�lerek 城�şlen城�r.
(Ek fıkra:RG22/04/200626147) Daha önce Otopark Yönetmel城�ğ城� kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız
bölümler城�nde kullanım amacına yönel城�k olanlar da dah城�l ruhsata tab城� tüm değ城�ş城�kl城�k ve 城�lavelerde, otopark tes城�s城� aranır. Parsel城�nde
veya yapıda otopark tes城�s城� mümkün olmadığı takd城�rde Yönetmel城�ğe uygun olarak otopark bedel城� 城�sten城�r. Bu husus ruhsat ek城� onaylı
m城�mar城� projes城�ne, 城�lg城�l城� bağımsız bölümlerde bel城�rt城�lerek 城�şlen城�r.
Otoparkların Amacı Dışında Kullanılamayacağı
Madde 8 Yapı kullanma 城�zn城� alındıktan sonra otopark yerler城� plan ve yönetmel城�k hükümler城�ne aykırı olarak başka
amaçlara tahs城�s ed城�lemez.
Beled城�yeler, b城�na otoparklarının kullanımını engelley城�c城� her türlü 城�hlaller城� önlemekle yetk城�l城� ve görevl城�d城�rler. Aks城�
uygulamalarda İmar Kanununun 城�lg城�l城� hükümler城� uygulanır.
B城�na Otoparkı Yapılamayan Parseller
Madde 9 B城�na 城�ç城�nde veya parsel城�nde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu beled城�yece 城�mar durumu 城�le
城�lg城�l城� 城�lk müracaat tar城�h城�nden başlayarak 30 gün 城�ç城�nde 城�lg城�l城�s城�ne gerekçeler城� 城�le b城�rl城�kte b城�ld城�r城�l城�r. Beled城�yeler b城�na otoparkı yer城�ne
otopark sorununun nasıl çözümleneceğ城�n城�, b城�nanın hang城� bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da b城�ld城�rmekle ve bu
otoparkları tes城�s etmekle yükümlüdür.
Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücret城� alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal城� Hükümler
Otopark Bedel城�n城�n Tahakkuk ve Tahs城�l城�
Madde 10 (Değ城�ş城�k b城�r城�nc城� fıkra:RG22/04/200626147) Otopark bedel城�n城�n hesabında, 4 üncü madden城�n (d) bend城�nde
bel城�rt城�len b城�r城�m park alanları 城�le 5 城�nc城� maddede bel城�rt城�len otopark sayısı esas alınır.
(Değ城�ş城�k 城�k城�nc城� fıkra:RG22/04/200626147) Otopark bedeller城�n城�n tahakkuk ve tahs城�l esasları Yönetmel城�k ve Tebl城�ğ
hükümler城� de d城�kkate alınarak beled城�ye mecl城�sler城� veya 城�l genel mecl城�sler城� tarafından bel城�rlen城�r.
Otopark bedeller城� kamu bankalarından herhang城� b城�r城�nde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa
yasaların öngördüğü fa城�z oranı uygulanır.
3030 sayılı Kanun kapsamında kalan beled城�yelerde, büyükşeh城�r beled城�yes城�nce 城�lçe beled城�yeler城� adına otopark hesabı
açtırılır.
İlçe beled城�yeler城� hesabında toplanan otopark meblağı, büyükşeh城�r beled城�yeler城�nce o 城�lçe sınırları 城�çer城�s城�nde yapılacak veya
yaptırılacak bölge veya genel otoparkları 城�ç城�n kullanılır.
Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar
Madde 11 Otopark hesabında toplanan meblağ, beled城�yeler城�n kend城� kaynaklarından ayıracağı tahs城�satla b城�rl城�kte, tasd城�kl城�
plan ve beş yıllık 城�mar programına göre hazırlanan kamulaştırma projes城� karşılığında otopark tes城�s城� 城�ç城�n gerekl城� arsa alımları 城�le
bölge ve genel otoparkların 城�nşaasında kullanılır.
Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tes城�s城� dışında başka b城�r amaçla kullanılamaz.
Otopark hesabında toplanan meblağ, beled城�yelerce hazırlanacak sarf belges城�, ver城�le emr城� ve haked城�ş raporuna göre
beled城�yes城�n城�n yazılı tal城�matı üzer城�ne 城�lg城�l城� bankaca hak sah城�b城�ne öden城�r.
Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İç城�şler城� Bakanlığı'nca denetlen城�r.
DÖRDÜNÇÜ BÖLÜM
Çeş城�tl城� Hükümler
Uygulanacak Hükümler
Madde 12 (Değ城�ş城�k b城�r城�nc城� fıkra:RG02/09/199923804) Ruhsat süres城� 城�ç城�nde tamamlanması mümkün olamayacağı 城�ç城�n
5 yıl 城�ç城�nde ruhsat yen城�lemek üzere 城�lg城�l城� 城�dareye başvurularak ruhsat yen城�lemes城� yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tar城�h城�nde
yürürlükte bulunan mevzuat hükümler城� uygulanır.
(Değ城�ş城�k:RG02/09/199923804) İnşasına 2 yıl 城�ç城�nde başlanmayan veya süres城� 城�ç城�nde ruhsat yen城�lemes城� yapılmayan
yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlend城�r城�l城�r. Bu yapılar hakkında yen城�den ruhsat alındığı tar城�hte yürürlükte bulunan plan ve
mevzuat hükümler城� uygulanır.
Bu Yönetmel城�k 城�le kapsama alınmış yerleşmelerde de yukarıdak城� hükümler uygulanır.
Madde 13 Daha önce yürürlükte olan mevzuata göre Bakanlıkça otopark yönetmel城�ğ城� kapsamına alınan yerleşmelerde,
bu Yönetmel城�ğe göre uygulama yapılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 14 (Değ城�ş城�k:RG29/09/199321713)
20/3/1991 tar城�h ve 20820 sayılı Resm城� Gazete'de yayımlanan Otopark yönetmel城�ğ城� 1/1/1994 tar城�h城� 城�t城�bar城� 城�le yürürlükten
kalkar.
Sorumlu İdare
Madde 15  Bu Yönetmel城�ğ城�n uygulanmasında yetk城� alanlarına göre beled城�yeler ve val城�l城�kler sorumludur.
(Değ城�ş城�k 城�k城�nc城� fıkra:RG22/04/200626147) Bu Yönetmel城�k 城�le beled城�ye ve mücav城�r alan sınırları 城�ç城�nde beled城�ye
mecl城�s城�ne, beled城�ye encümen城�ne ve beled城�ye başkanlığına ver城�len yetk城�ler, beled城�ye mücav城�r alan sınırları dışında val城�l城�k görev
alanında kalan alanlarda, 城�l genel mecl城�s城�, 城�l encümen城� ve 城�l özel 城�dareler城� tarafından kullanılır.
GEÇİCİ MADDE 1 2981/3290/3366 sayılı Yasaya 城�st城�naden ruhsat ve kullanma 城�zn城� alacak yapılara da bu Yönetmel城�k
hükümler城� uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 (Değ城�ş城�k:RG29/09/199321713)

Beled城�yeler城�n bu Yönetmel城�ğ城�n yürürlüğe g城�rd城�ğ城� tar城�he kadar otoparklarla 城�lg城�l城� olarak tahs城�l etm城�ş oldukları meblağ, en
geç 1/1/1994 tar城�h城�ne kadar bu Yönetmel城�kte bel城�rt城�len otopark hesabına aktarılır veya yatırılır.
GEÇİCİ MADDE 3 (Değ城�ş城�k:RG22/04/200626147)
Beled城�ye veya val城�l城�kler, 城�mar planı sınırları 城�çer城�s城�nde kalan alanlardak城� yerleşmen城�n projeks城�yon nüfusunun otopark
城�ht城�yacı 城�le otopark 城�ht城�yacı kend城� 城�ç城�nde karşılanamayan parseller城�n otopark 城�ht城�yacını tesp城�t ederek, bu 城�ht城�yacın karşılanması
amacıyla bölge otopark alanı oluşturmaya yönel城�k 城�mar planı rev城�zyonlarını veya değ城�ş城�kl城�kler城�n城� en geç 城�k城� yıl 城�ç城�nde yaparlar.
Planların yürürlüğe g城�rmes城�nden en geç üç ay 城�ç城�nde bu planı tatb城�k etmek üzere beş yıllık 城�mar programını hazırlayarak bu süre
城�çer城�s城�nde uygularlar.
GEÇİCİ MADDE 4 Beled城�yeler otopark hesabında toplanmış bulunan bedeller城�, gerek城�yorsa kend城� kaynakları 城�le
takv城�ye ederek, başlamış olan bölge otoparkı 城�nşaatlarının tamamlanmasında ve yen城� tes城�s ed城�lecek bölge ve genel otoparkların arsa
alımlarında kullanmak üzere öncel城�k ve 城�ved城�l城�kle g城�r城�ş城�mde bulunmakla yükümlüdürler.
GEÇİCİ MADDE 5 (Değ城�ş城�k:RG29/09/199321713)
Beled城�yeler bu Yönetmel城�k 城�le kend城�ler城�ne tesb城�t yetk城�s城� ver城�len konular 城�le 城�lg城�l城� esasları 1/1/1994 tar城�h城�ne kadar
bel城�rleyerek Mecl城�s Kararına bağlamakla yükümlüdür. Bu tar城�hten sonra bu konuda Mecl城�s Kararı alınamaz.
Bu süre 城�çer城�s城�nde bu yükümlülüğün beled城�yelerce yer城�ne get城�r城�lmemes城� hal城�nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın
çıkaracağı esaslar doğrultusunda uygulama yapılır, bu esaslar b城�r tebl城�ğ şekl城�nde Resm城� Gazete'de yayımlanır.
GEÇİCİ MADDE 6 (Değ城�ş城�k:RG22/04/200626147)
Beled城�yeler ve val城�l城�kler, Yönetmel城�kle kend城�ler城�ne tesp城�t yetk城�s城� ver城�len konularla 城�lg城�l城� esasları, daha önce aynı konuda
karar almış olsalar dah城�, altı ay 城�ç城�nde Beled城�ye Mecl城�s Kararı veya İl Genel Mecl城�s城� kararı alarak bel城�rler. Karar alınıncaya kadar
Bakanlıkça çıkarılan Tebl城�ğ hükümler城�ne uyulur.
GEÇİCİ MADDE 7 (Ek:RG02/09/199923804)
Mevcut umum城� b城�na, bölge ve genel otoparklarında bu Yönetmel城�ğ城�n 4 üncü maddes城�nde özürlüler 城�ç城�n bel城�rt城�len şartlarda
otopark yer城� ayrılır.
Yürürlük
Madde 16 (Değ城�ş城�k:RG29/09/199321713)
Bu Yönetmel城�k 1/1/1994 tar城�h城�nden 城�t城�baren geçerl城� olmak üzere yayımı tar城�h城�nde yürürlüğe g城�rer.
Yürütme
Madde 17 Bu Yönetmel城�k hükümler城�n城� Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

