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HizMETLERi KOMİSYONU

o4lLolzoLg EKiM AYl oLAĞAN BELEDiYE MEcLis ToPLANT|S|NDAN HAVALE EDiLEN (MEcLis
ToPtANTl No: 10, BiRLEŞiM No: 1, oTURUM: 1, GÜNDEM No: 19, KARAR No: 176) KoNU iLE ilciti
PLAN ULAş|M HizMETtERi KoMisYoNu ToPtANTlslNA AiT TUTANAK KoMisYoN RAPoRu;
O4\O/2O19 Ekim ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale
edilen konu i|e ilgiii yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur.
Belediye Meclisine arz olunur. 3I(O3/2O2O

o4lLol2oLg EKiM AYl oLAĞAN BELEDiYE MEcLi s ToPLANT|S|NDAN HAVALE EDitEN KoNU

:

O4(LO/ZOI9 Ekim ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale
edilen gündemin 19. maddesini teşkil eden komisyonumuzun vermiş olduğu önergede şehir içi halk
otobüsleri akıllı elektronik bi|et sistemine geçilmesi hakkındaki konu görüşüidü.
Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirilmesi neticesinde;
İlimizde şehir içi halk otobüsleri ile ulaşımda yaşanan şikayet ve talepler göz önüne alındığında hem
araçları kullanan vatandaşlarımızı hem de araç kullanan şoförler için daha hızlı ve güvenli yolcu taşımacılığı
yapmak ve bunun yanında araç takip sistem! üzerinden alınacak raporlara istinaden daha verimli ve

sürdürülebilir ulaşım hizmeti verebilmek için nakit para yerine akıliı kartlar ile elektronik ücret toplama
sisteminin hayata geçmesi için yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde komisyonumuzca hazırlanan
h ususlar aşağıda belirtilmiştir.
Amaç: Kırklareli Belediyesi denetiminde çalışan özel halk otobüsleri ve belediyeye ait top|u taşıma araçları
için modern, ge|işmeye açık, sürdürülebilir ve şeffaf bir elektronik ücret toplama sistemi kurulmasını ve
işletilmesini sağlamaktır.
Tanımlar:
Sistem: Elektronik ücret toplama, araç takip ve bilgilendirme sistem|erinin ve işletmeye esas yazı|ım ve
donanımın tamamını kapsayacak şekilde olacaktır.

Ödeme Araçları: sİstem içinde kullanılacak akıllı kartları, akılll k6ğıt biletleri, banka kartİarını, yüklenici
tarafından sistemde ödeme aracı o|arak kullanılacak ön ödemeii kartlar veya kredi kartları ile
ilişkilendirilmiş yeni ödeme araçları, NFC, QR kod vb. ödeme teknolojileri kapsayacaktır.

Araç İçi Kamera Sistemi: Araç içerisine monte edilen, yolcu güvenliğini ve şoför kontrolünü sağlayan.
kameralardan gelen görüntüleri kaydeden, bu 8örüntüleri canlı izlemeyi sağlayan, toplu taşıma araçlarında
çalışmaya uygun kamera Ve kaylt sistemi olacaktır.

Validatör: Akıllı kart, akıllı kiğıt bilet, banka kartları, NFC (Yakın Alan iletişimi1, validatör mobil cihaz QR
kod okuyucu sistemde sabit olup ödeme teknolojileri üzerinden gelen bilgileri okuya n, geçer liliğini kontrol
eden, içindeki değer m

tuttuğu bilgileri isteld

rını azaltan, d
n de

veya per

nd eğeri ve ilgili güvenlik bilgilerini kay
ola rak sistem sunucularına aktaran
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özelliklerinde oIacaktır
Banka Kartlarıı Sistemde, validatörlere okutularak biniş bedellerinin ödenebileceği banka hesabına bağlı EMV

standartlarını destekleyen bankalara ait kartlar, kredi kartları ve bankalara veya elektronik para
şirketierine ait diğer temassız kredi/debit ve ön ödemeli kartlar geçerli olacaktır.
Yönetim Yürütüm ve Denetim:
süreçleri yasal mevzuata uygun, denetlemeye açık, güvenilir, şeffaf bir mali yapı oluşturacak
şekilde olacaktır,
-İş akışları ve

-Elektronik Ücret Toplama Sisteminin kurulduğu alanı kapsayacak genişlikte bir bayi ağı oluşturmak ve bayi
ağını kentin ihtiyaçları doğrultusunda genişletmek olacaktır,

-Alternatif yükleme (İnternet dolum vb.) kanallarını oIuşturmak,
-Ödeme araçlarında ve türlerinde çeşit|llik yaratarak NFC, QR kod, mobil ödeme, temassız kredi kartı gibi
ödeme sistemleri yüklenici taraf|ndan sisteme eklenecek ve ön ödemeli kartlar veya kredi karttarı ile
ilişkilendirilmiş temassız özellikli banka kartlarını kullanarak vatandaşımızı toplu taşıma kullan|mına teşvik
etmek,
-Toplu taşımanln planlanması için gerekli olan yolculuk, güzerg6h ve çalışma verilerini sağlıklı bir şek|lde
toplamak ve raporlamak,
-Toplu taşıma araçlarının takib|nin ve planlanan güzergihlarda gidip gitmedik|erinin izleme koordinasyon
merkezinde kontrolünü sağlamak,
-Yolcuları, toplu taşıma araçları hakkında anlık ve sürekli olarak etkin bir şekilde bilgilendirmek için gerekli
olan yazılımsal ve donanımsal bileşenler oluşturmak,
-Toplu taşıma araçlarında güvenliği ve izlenebilirliği sağlamak,

-Yolcuların toplu taşlma sistemi ve elektronik ücret toplama sistemi hakkında şiköyet ve öneriterini
iletecekleri iletişim merkezi oluşturmak,
-Akılİı Şehir Uygulamaları için "Akıllı Kartların" altyapısını oluşturmak ve bu sayede toptu taşımacılık hizmet

bedellerinin tahsili ile birlikte tek bir kart ile vatandaşın, sosyal, sportif, kültürel, finansal ve sunulabilir
bütün kent hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve elektronik ücret toplama altyapısını oluşturmak,
-Toplu taşımada meydana geIebilecek usulsüz uygulamaları engellemelç

-Kişiselleştirilmiş olarak kullanılan kimliklerin (öğrenci, engelli, vb.) elektronik ücret toplama sistemi ile
bütünleşik olarak çalışmasını sağlamak,
-Yüklenici firma tarafından idari ve teknik şartnamelerde tarif edilen elektronik ücret toplama ve bu
s|stemde kullanılması gereken donanım, yazılım ve ekipmanların sorunsuz şekilde kurulmasını ve bakımını
yapmak,
-Banka/bankaIar veya bunların kurdukları kuruluşlarla yaptığı antlaşmalar çerçevesinde temassız
kredi/banka kartları, mobil ödeme araçları üzerinden ödeme yapılmasını sağlamak,
-NFC özellikli mobil cihazlar üzerinden de ödeme yapılması sağlamak,

-İnternet üzerinden, mobilcihazlardan kredi kartı ile akıllı kartlara yükleme yapılmasını sağlamak,
-Sistemle ilgiIi işlemlerin yapılabildiği mobil uygulamaları oluşturmak,
-Sistem içinde hareket eden toplu taşıma araçlarına araç takip sistemi kurularak, araçların sefer planlarının
yapllması, tanımlı kurallara uygun olarak çalışmaları, araçların izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamak,
-Araçlarda kullanılacak araç takip sistemi, acil durum butonu vs. gibi ekipmanla lçln ara arın lm aI Tadil ve
Montajı Ha kkın da Yönetmeliğinde
lirtilen hususlar dikkate alınarak ger e e ştirilec k
bu /<omisyon
kararında bulunma n hükümler
ların imal, Tadil ve Mont
a
Yön
ik
ınacak,
/

yönetmeliğe aykırı işlem gerçekleştirilmeyecektir,

-Yüklenicinin birden fazla sayıda temin edeceği bütün donanım ve yazılım ürünleri, (araç takip,
validatörler, şoför panelleri, işletim sistemleri vb.) kendi grupları içinde aynı marka, kalite ve üretim
özelliklerine sahip, teknik olarak birbirleriyle uyumlu olacaktır,
-Yüklenici, tüm sistemin bir bütün olarak birbirine entegre çalışmasını sağlayacaktır,
-Kullanılacak olan bilişim ek|pmanlarının tamamı Türkçe destekli olacaktır,

-İletişiminde kullanılan RF teknolojisi çevrede bulunanların sağlığına herhangi bir zarar vermeyecek
düzeyde veya kabul edilebilir dünya standartlarında olacaktır,
-Araç içinde sistemi yönetecek validatör bir ses donanımı içermeli, değişik ses formatlarında sesli ve
görüntülü ikaz verebilmelidir. Yolcuların ve§eya kullanıcıların sadece bip seslerinin ötesinde görsel ve sesli
olarak daha anlaşılır şekilde durum hakkında bilgilendirilme özellikli olacaktır. Kart kullanımı, ödeme,
bakiye yetersizliği, kart tipi, sahte ya da kara liste gibi işlemlerde farklı ses ve ışık ile uyarıda bulunacaktır.
İlgili ses ve uyarılar merkezi elektronik ücret toplama yazılımı üzerinden değiştirilecek ve
ayarlanabilecektir,
-Validatör hafızasında, en az 10.000 biniş bilgisini tutacaktır. Biniş kayıtları, kart seri no, kart tip|, kayıt
tarihi, hat no, kayıt no, harcama tutarı, kalan para miktarı, karttaki son yükleme bilgisi, konum bilgisi,
validatör no vb. bilgileri içerecektir. Bu biniş bilgilerinin ilgili yerlere aktarılmamış olması durumundan
ötürü bu bilgiler en az 15 gün süre ile validatör hafızasında saklanacaktır,
-Validatör, bilgi aktarımı GPRS kullanarak bilgi kaybı oluşmadan kontrollü şekilde yapacaktır. Bu aktarım
sırasında bağlantının kopması, güç kesilmesi vb. durumlarda veri kaybını önleyecek, paket iletiminin
teyidini almadan işlemleri sonlandırmayacaktır. Bu aktarım işlemleri sistemin çalışmasını aksatmayacak
kadar hızlı olacalcır,
-Validatör, kişileştirilmiş kartlar için kişinin resmini diğer özellikler dışında ayrıca 8österecektir.
-Validatör hangi duraktan kaç yolcu aldığını hafızasında depolayacak ve merkezi elektronik ücret toplama
sistemi yaz|lımına bu bilgileri anInda gönderecektir,
-Temassız Ödeme Teknolojilerini (Master Card-Paypass, Visa-paywave v.b.) destekler yapıda ve kapasitede
olmalıdır,

- Yüklenici firmanın Kırklareli İli ölçeğinde başka bir şehirde kredi kartı, nfs ve QR kod ile çalışmaları
olduğuna dair referans yazısı getirmesi,

-4G ve üzeri İletişim Standardını desteklemelidir.

Ücret Toplama Sisteminln oluşturulması işi aşağıdaki adımları kapsayacaktır;
Si5temin ayrıntılı işleyiş tasarımınIn yapılması,
2-Sistemde kullanılacak bütün donanım ve malzemelerin temini ve gerekli bütün altyapının hazırlanması,
3-Sistemin İmalatı, montajı ve işletmeye alınması,
4-Akıllı kartların temin, tasarım ve basım işlemlerinin yapılması,
5-sistemın işletilmesini sağ|ayacak yazlllmlarln kurulması,
6-İdare personeline, sistemin işletilmesi için eğitim verilmesi,
7-Rapor sisteminin oluşturulması,
].-

-Şoför kontrol panelinde kişileştirilmiş kartların kişi bilgileri görüntülenebilir özelIiği bulunmalıdır.

-Belediyenin belirleyeceği yerde sistemin takibi için yüklenici firma veya kooperatif tarafından izleme,
takip ve raporlama merkezi kurulup Belediye'ye teslim edilecektir.

-Toplu taşıma araçlarının sefer düzenlemeleri Belediye tarafından yapılacak veya yetkili kooperatif
tarafından hazırlanıp en az bir hafta öncedeJı Belediye onayına sunulacaktır,
- Kart basım merkezi yüklenici rma taraflnd aA
verilerek teslim edilecektir. \, ı
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toplama sistemine ait yüklenen ücretler Belediye tarafından kamu bankalarında açılacak hesapta
takip edilecek, hak edişler Belediye tarafından yapılan banka anlaşmasına 8öre günlülç haftalık v.b
sürelerde hazırlanacak olan protokol kapsamında dağıtımı yapılacaktır. Ücret toplama sistemi için
oluşturulan kamu hesabını yönetimi Belediye tarafından sağlanacaktır.
-Gerekli komisyonlar, ücretler ve ödemeler yapılacak protokolIerle belirlenecektir.

-OLlO8l2O20larihi itibariyle elektronik ücret toplama sistemine geçilecektir.
-I5lO9l2O2O tarihi itibariyle nakit ücret son bulacaktır.

-Yüklenice firma tarafından elektronik ücret toplama sisteminin teknik hizmetini, güncellemelerini ve
garanti 5üresini sözleşme sürecinde taahhüt edecektir.
-Yükleneci firmayla yapılacak olan elektronik ücret toplama sistemi söz|eşmesi en az 10 (on) yıl olacaktır.

-Zabıta Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen hususları kapsayan Özel Halk otobüsleri Yönetmeliği
elektronik ücret toplama sistemine geçiImeden hazırlanacaktır.

-Elektronik ücret toplama sisteminde kullanılacak olan elektronik kart ve tek kullanımlık biletlerin
mülkiyeti ve isim hakkı Kırklareli Belediye Başkanlığı'na ait olup Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen
görseller kullanılacaktır,
-Yüklenici firma ile Özel Halk Otobüsü işletmeciler| arasında yapılacak olan sözleşme veya protokol
Belediye Başkanlığı onayından geçecektir.

Yukarıda anılan hususlar gereğince gerekli şartlar belirlenmiş olup katılan üyelerin oy birliği ile karar
Verilmiştir.31/03/2020
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MART AyI oıeĞex npınniyn pırcı,is TopLANTIsINDAN iırın

xoı,risyoNuxı, HAvALE nnir,Bx KoNULAR

Mart Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan

havale

Komisyonumuzca yaptığlmrz çalışmalar sonucu, hazırlanan
sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.
03l0312020

edilen konular ile ilgili olarak
Komisyon Raporumuz aşağıda

tarihli B. Meclis toplantısrndan havale edilen konular

1- Vatandaşlar

Tarafından Belediye Meclisi'ne Yapılan Mürıcaatlar:
A) Gülercam ve Petrot Ürinleri Pazarlama Tic. San. Ltd. Şti.'nin 0uff,no20 tarihli dilekçesi
(Karakaş Mah.,686 Ada, 12 Parsel)

Krklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 686 ada l2'no'lu parsel ile

13 no,1u parselin tevhit

edilmesi iÇin, Şu anda konut alanında kalan 686 ada 12 no'lu paıselin akaryakıt istasyonu olarak
imar
planı değişikliğinin yapılması tatebi.

Konu ile ilgili olaıak Komisyonumuzca Şehiı irnar Planında dosyasında ve yerinde yapılan
inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

Kııklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 686 ada l2'no'lu parsel 677,00 m2 yiizolçiimtinde;
mer'i imar Planında Bitişik Nizam 5 Katlı Konut Alanr'nda kalmakta olup,
şahıs mülkiyetinde olduğu
tespit edilmiştir.

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kaıakaş Müallesi, 686 ada l2'no'lu parsel ile 13 no,Iu panelin
mülkiYeti aYnı Şahsa ait olduğundan, 12 no'lu parselin "Konut Alanı" olarak yapılaşması tehlike
arz
ettiğinden, 12 nolu Parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılması talebi, 03.07.2017
taıihli ve
30ll3 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alarılar imaı yönetmeliği' 6. Maddesind ,,...(2)

e

Parsel geniŞliHeri; Ç) Akaryahı istasyonlarında 40.00 meıreden az olamaz. (3) parsel derinliHeri:
d)
Akaryaht İstasyonlarında 40.00 metreden az olamaz." hi.ikmiİne istinaden; yiiriirltikteki imar plaıunda
"Akaryakıt+LPG İstasyonu Alanı" fonksiyonunü olan bitişiğindeki 13
no'lu parsel ite tevhit edilınesi
Şartı ile mülkiYet sahibi tarafından hazırlatılan imar planı değişikliği Komisyonumuzca oybirliği ile
uygun bulunmuştur.
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tarihli B. Meclis toplantısrndan havale edilen konular

Kurun ve Kuruluşlarca Yap an Müracaatlar:

A) il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün l4l0|t202o tarih E.89765l

sılılı

yazısı ğstasyon Mah., 145l

Ada, 3 Parsel)

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, |451 ada 3 no'lu parsele 16 Derslikli İlkokul yapırn
pğesinin uygularıabilmesi için krokide belirtilen yapı yaklaşm mesafesinin 5 metreden 3 metreye
düştirülmesi talebi ve ek olarak İl MiIli Eğitim Müdiirlüğü'ni.in 04.03.2020 taIihB.4750775 sayılı yazısı
ile okul alanı ve yeşil alan büyilkltiklerinde herharıgi bir değişiklik olrnadan imar hattınıı doğrusal
olarak düzenlenerek yapı yaklaşma mesafeleri yilriirltikteki planda olduğu şekilde her yönden 5 mene
olacak şekilde diizenlenmesi talebi.

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzc4 Şehir İmar Planınd4 dosyasında ve yerinde yapılan
inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, l45l ada 3 no'lu parsel 4.650 m2 büyiıklüğtinde ve
mer'i imar planında Meslek Lisesi Alan'nda kalnakta olup, bahse konu taşınmazın yerinde Gazi
Mustafa Kemal İlkokulu yer almakiadır. Kırklareli İli, Merkez İlçesi, İstasyon Müallesi, 1451 ada 3
no'lu parsele ilişkin imar planı değişikliği teklifınde gösterildiği gibi yiiriirlilkteki planda park alanı
olarak aynlmış oları bölüm, alan büyiiklüğü korunarak okul alanının doğu sınınnda ve yol alanının orta
bölümiinde yeniden diizenlenmesi ve yeni eğitim binası inşası bittikten sorrra eski eğitim binası
yıkılarak, bu alanrn eğitim alanı bahçesi olarak di.izenlenmesi şartı ile, yapı yaklaşma mesafeleri
yüriiİliikteki planda olduğu şekilde her yönden 5 meüe olacak şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafindan hazırlatılan imar planı değişikliği Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

ivran roııisyoNu üyELERi
İmar Komisyon Başkanr

Selda

İmar Komisyon Başkan

BİLGiN

üy.
Ebru BiLGİÇ ILIK

V.

Mahmut BOZAN

üy.
Ömer Faruk

üy.
AKKOL

Savaş

ÇEKNMEZ

?

j*,

T.C.

KIRKLARJ,Lİ BELEDiYE
BAŞKANLIĞI

kp/

iıran vr çrşirı-i

işun

Tarihı04l0612020
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0310|.12020 Ocak AYı Olağan Belediye Meclis Toplantılanndan
havale edilen konulaı
ile ilgili olarak
komisyonumuzca yaptığımız çahşma|ar sonucu, hazrrlanan komisyon nu|orr.*
augrou
sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.

03l0l12020 tarihIi B.Meclis toplantısındın hıvale edilen konu:

l- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:
A) Çağdaş Yışamı Destekleme Derneği Krrk|areli Şube Başkanı Birsen MERİÇ'in 30.12.2019
tarihli dilekçesi
Kırklareli İli, Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, Kuyumcular Caddesi'nin isminin
çyDD Kurucu
BaŞkanı Ttirkdn SAYLAN Caddesi olarak değiştirilmesi ve caddenin uygun bir yerine
Tiırkin
SAYLAN'ın rölyefinin konulması talebi.
Konu ile ilgili olarak imar ve Çeşitli İşler Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler

neticesinde;

Iirklareli İli, Merkez İlçesi, Deınirtaş Mahallesi'nde Fuat Umay Caddesi ile Hastane Caddesi
arasında bulunan isimsiz sokağın; 18 Mays 2009 tarihinde yaşammı yitiren ödül ve yayııılan
ile
ülkemiz tıP tarihine Çok önemli katkılan bulunan, Tiirk tıp doktoru, akademisyen, yaza1 ve
eğitimci
Prof. Dr. Tiiikan SAYLAN isminin kentimizde yaşatılması maksadıyl4 "prof. Dr. Tiiıkan

SAyLAN

Sokağı" olarak isimlendirilmesi ve Prof. Dr. Tiirkıin SAYLAN'ın rölyefinin Atatiirk Lisesi ve
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi arasındaki merdivenlerin bulıınduğu alanıı uygun bfu yerine konulması
İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

03ll2l20l9 tarihli B.Mectis toplantısından hıvale edilen konu:
A) Yunus rmre İŞnıRAxM AZ'ın28.11.2019 tarihli dilekçesi
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, Meşveret Sokağı'nıı isminin ..Gazi Erdoğan

İŞnına«vıaz

Sokağı'' olarak değiştirilmesi talebi.

Konu ile ilgili olarak İmar ve Çeşitli İşler Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler

neticesinde;

Vatan uğruna mücadele eden değerli gazilerimizin isimlerinin yaşatılması ve gazilerimize
duYduğumuz mirınet duygulanmızrn bir ifadesi olarak gazi|eimiz için anıt yapılması
hususu
KomisYonlanmızca değerlendirilmiş olup, Gaziler Anıtı'nın; gerekli kurum izinleri alındıktan
sonra,
KaıakaŞ Mahallesi'nde, kentimizin girişindeki Özttlrk Bulvan ile Babaeski yolu Caddesi
kesişim
noktasında bulunan Karayollan Bölge Müdilrlüğü'ne ait kavşakta yapılması ve
bugiine kadar
gazilerimizden gelen tiim sokak isim değişikliği taleplerinin, burada yapılacak
olan Gaziler Anıtı
kapsamrnda değerlendirilmesi İmar ve Çeşitli İşler komisyonlanmızca oybirliği
ile uygun

bulunmuşfur.

