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roıvıİsyoNu TOPLANTISINA aİr ruraNAK KoMİsyoN RAPoRU:
07/0|12021Ocak aYı BelediYe Meclis toplantısından Ulaşını Hizmetleri
Komisyonumuza havale edilen konu ile
ilgili YaPtığıınız ÇalıŞmalar sonucu lrazırlanan komisyon raporumuz aşağıda
sunulmuştur. Belediye

Meclisiııe arz olunur.

14l04/2021

07l0ll202l Ocak aYı BelediYe Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza
havale
gündemin 7, maddesini teŞkil eden il merkeziırde uygulanması
planlanan yol ıisttı otopark

edilen

çalışması hakkındaki konu

görüşüldü.

Keııt merkezinde otoınobil kullanımının yoğunluğundan dolayı giderek artaır
otopark sorunu şehir hareketliliğini
olumsuz etkilemektedir. Bu tarz yerlerd" y"ni tesislei veya alaniar-oluşturabilmek
maliyet ve mekan problemleri
aÇısından Pek mümkün değildir. Bu yüzdeı kent içi yoİlarda otopaık problemi
yaşanan yerlerde belediyemizce
ÇalıŞmaların YaPılması gerekliliği ortadadır. Belediyemiz olarak kentİn meİkezi bolgelerinde otopark yeri
denetimini
sağlamak ve adil bir kullanım dengesi oluştunnak için yol kenarı parkmetre
ücretlendirmesi, park cezası ve park
yönetimi stratejilerinden yararlaırması plaırlamaktadır. Bu yaklaşım ile;-

Acil

otopark sorununun çözümlenmes!
uzun süreli parklanma ihtiyacının toplu otoparklara yönlendirilmesi,
- Düzenli ve güvenli otopark mekanlarının sağlaırması,
- Kamusal yatırımlara kayııak sağlanması,
- DolaYlı o]arak toplu taşıma ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi
sağlanacaktır.
-

-

Yukarlda anılan Planlama doğrultusunda 30.06.2020 tarihli Belediyemiz teknik personelleriııin
hazır]amış olduğu
yol üstti parkmetre raporu ile ilgili tablo aşağıda belirtilıniştir,

0TOPARK KONUMU
Mustafa KemalBulvarı
Mustafa KemalBulvarı
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Ayrıca taraflırrızca yapılaır araştırma ıreticesiııde 2464 Sayılı
Belediye Gelirler Kanun,unun 52, maddesinde
beliıtilen İl Trafik KomisYonundan olrımlu görüşti alıırması
hususuyla ilgili Kırklareli Valiliği il Emniyet Müdürlüğiinün
belirtileıı güzergahlarda Yol üstü parkmetre olarak düzenleme
yapılmasında her lrangi bir sakınca olmadığı
04,12.2020
tarilr ve 2020/5 sayılı kararıyla anlaşılmaktadır.
ÇalıŞma prensibi olarak BaŞkanlığın uyguıl göreceğişekilde
çalışma sistemine geçilmesi ve hafta içi 08:00 _ 18:00
saatleri arasıırda YaPılınası, ücret toPlaıııada nakit ticret kullanılmaınası,
şehrimizdJkullanılan akıl kart olan 39Kartın
kullanımının teŞvik ediliP akıllı Şelıir kartı olarak kullaııılması
, ayrrcaödeme sisteminde temassız özelliği olan banka
kartlarınıır ve kredi kartlarının kullanılmasl düşünülmekte olup
bu aşamada 39Kart sisteminde kullanllan Kentkaıt
firmasıYla gerekli alt YaPı ÇalıŞmalarının yapılıp, protokoller
lıazırlanması ve BELED1yB BAşKANINA protokol
yetkisi verilnresi gerekmektedir.

Yukarıda anılan Planlamalaı've kararlar neticesinde beliı,lenen güzergahlarda
yol üstü parkmetre uygulamasına
geÇilmesi ve ÇalıŞmalarıır baŞlaması Ulaşım HizmetleriKomisyonumrz
iarafiida, ,yd;;;;;d;;;,*;aİılan tıyelerin
oy birliği ile karar verilmiştir. 1410412021
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Tarih: 16.04.202l

07l0ll202l OCAK AYI BELnoİyn, ıvrucı,İs TOPLANTISINDAN HAVALE EDİLEN (MECLİS
TOPLANTI No: 1, BİRLEŞİıvı ışo: 1, OTURUM: 1, GÜNDEM No: 7, KARAR No: 7) KONU İLE
iı,çiı,i çEşiTLi işı-nn KoMiSyoNU TorLANTISINA AiT TUTANAK KoMiSyoN RApoRU:
07l0Il202I Ocak ayı Belediye Meclis toplantısından Çeşitli İşler Komisyonumuza havale edilen konu
ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye
Meclisine arz olunur. 1610412021
07/01/2021

OCAK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN HAVALE EDİLEN KONU

:

07l0ll202l Ocak ayı Belediye Meclis toplantısından Çeşitli İşler Komisyonum,Oza havale edilen
gündemin 7. maddesini teşkil eden il merkezinde uygulanması planlanan yol üstü parkmetre çalışması
hakkındaki konu görüşüldü.
Hazır|anan Yönetmeliğin, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimince yol üstü park
alanları, açık ve kapalı otoparklarda uygulanacak olan iş ve işlemlere teşkil etmesi amacryla yönetim, yürütüm
ve denetim işini kapsadığı anlaşılmaktadır. Komisyon raporumuzun ekinde yer alan Kırklareli Belediyesi
tarafindan uygulanacak Yönetmelik Çeşitli İşler Komisyonumuzca uygun görülmüştür ve katılan üyelerin oy
birliği ile karar verilmiştir .I 61 04l202I

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
aABITAıvıününı,üĞü
KIRKLAREı.İ nnr-n»İynsİ SINIRLARINDA raaı,iynr cösrnREN AçIK VE
KAPALI OTOPARKLAR İı,E, yol. ÜsrÜ oToPARx yÖNnrıvını,İĞİ

niniNci göLüIvI

Amaç ve Kapsam

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanrmlar

Madde 1- Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi srnırlarında muhtelif cadde, sokak, meydan ve
yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını
gerektiren bina ile tesislerin hangileri olduğu ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer
şartlarının tespit ve karşilanması esaslarını düzenler. Araçların belli bir ücret karşılığı
faydalanabileceği yol üstü otopark yerleri ile açık otopark, (tır parkları, trafikten men edilen
veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza a\tına alındığı otoparklar dahil) ve
kapalı otoparkların liangi koşullarda açılabileceği ve çalıştırılabileceği, izinsiz olarak faaliyet
gösterenlere uygulanacak hükümleri, denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili uygulanacak
esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 22.1-Bu yönetnreliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununuı 15l
ve34le maddeleridir.
2.2-2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 52,54,56' inci maddeleridir.
2.3-22,02.2018 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğidir.
2.4-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
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Kapsam
Madde 33.1-Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi sınırlarında ttim cadde, sokak, meydan vb. yerler
üzerindeki parkmetreli yol üstü otopark, açık otopark, (tır parkları ve trafikten men edilen
veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza a|tına alındığı otoparklar dahil) ve
kapalı otopaı,kları kapsar. Ticari kuruluşların, özel binaların ya da kurumların planda
kendilerine ait olan ve kullanınr anraçlarına uygun ücret alınmayan özel otoparkları
yönetmelik kapsamı dışındadır.
3.2-2918 Sayilı Karayolları Trafik Kanunuır 79'uncu Maddesi.
3.3-04,12.2020 tarihli 202015 Sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı.

TanımIar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
4.1-Belediye: Kııklareli Belediyesi,
4.2-Encümen: Kırklareli Belediyesi Encünreırini,
4.1-İrK: İl Trafik Komisyonunu,
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4.4-Açık

ve Kapalı Otoparklar: Kırklareli

Belediyesi sınırlarında imar planiarı

oluşturulurken otopark olarak düzenlenen yerleri, İl Trafik l(omisyonlarlnca daha önce alınan
kararlar çerçevesinde ilan edilmiş otopark yerlerini, gerçek veya tiizel kişiler ile özel kurum
ve kuruluş|ara ait boş arsaları, belediyeler veya diğer kamu kurumları ile özel şahıslar
tarafından yapılan ve işletilen açık (tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket
kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı
otoparkları,
4.5-Yol Üstü Park Yerleri: Kırklareli Belediyesi srnırlarında cadde, sokak, meydan vb.
yerlerde yolun ve alanların belli bölümlerinden otopark olarak faydalanmak suretiyle
oluşturulan, parklanma süresi, parklanma ücreti elektronik cihazlar kullanılarak yapılan
yerler,
4.6-0topark Görevli Kartı: Otoparklarda çalışanlara otopark yönetimi Kırklareli Belediyesi
tarafindan verilen görevli kaıtını,
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler için ilgili kanun
ve yönetmeliklerde bulunan ifadeler geçerlidir.

iriNci

nöı,üıvı

Yol Üstü Park Yerleri İle İıgllı tlükümler
Belediyenin yetkili teknik personeli tarafindan hazırlanan raporların İTK kararıyla

belirlenen yerler.

Yol Üstü Park Yerlerinde Belediyenin Belirleyeceği Alanlarda Yapılacak İşlemler:
Madde 5- Kırklareli Belediyesi sınırlarında İl Tlafik Komisyonu kararıyla belirlenen cadde,
sokak, meydan vb. yerlerde Belediye Meclisi tarafindan belirlenmiş tarifeye göre ücret
toplanan ve otopark olarak işletilen yerlerdir. Bu alanların;
5.1-Araç park yerlerinin en az 5 metreden oluşturulması,
5.2-Araç park yerleri ile diğer tüm alanlarıır trafik çizgi ma|zemesi ile işaretlenmesi, çizilmesi
ya da kedigözleriyle belirginleştirilmesi,
5.3-Kavşak başlarında trafik güvenliği açısından en az 5 metre boşlukların bırakılması ve
işaretlenmesi,
S.4-Belediye Meclisi tarafindan belirlenen saat ve ücret tarifesini gösteren levhaların en az 50
metre aralıklarla asılması,
5.5-İl Trafik Komisyonu tarafından belirlenen park başlangıç ve bitiş noktalarının levhalarla
belirtilmesi,
5.6-İl Trafik Komisyonu tarafindan belirlenen engelli araç park yerlerinin işaretlenmesi ve
belirlenen özürlü araç park yerine diğer araçların parklanmalarının engellenmesi, bu tür
dulumların İl Emıriyet Müdürlüğü Trafik ekiplerine bildirilmesi gerekir.

Madde 6- Yol Üstü Park Yerlerinden Muaf Olacaklar:

Madde 6.1- İmar planında otopark ücreti yatıraır konut sahiplerinin yol üstü park yerleri

ücretinden muaf olması için yapılacak işlemler:
6.1.l-Yol üstünde konutu bulunan imar planında bulunan otopaı,k ücretini yatırmış olması,
6.1.2-Konut otopark ücretinin yatırıldığına dair belge,
6.1.3-Konut sahibi ile araç sahibinin aynı olması,
6. 1.4-Tapu fotokopisi,
6. 1.5-Nüfus cüzdan fotokopisi,

164

2
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1.6-Araç ruhsatı fotokopisi,
Yukarıda belirtilen evrakların incelenmesi sonucunda konut sahibi konutun bulunduğu
yol üzerinde yol üstü otopark ücretinden konut başına bir araç muaf olacaktır.
6.2-Yo| üstü ücretli park alanlarından engelli araçları belirlenen engelli park yerlerinde,
bisiklet, motosiklet, resmi kurum ve kuruluş araçları park yeri ücretinden muaf tutulur.
6.

Madde 7- Yol Üstü Otopark İşlerinde Çalışacak Personelin Görev Sorumlulukları:
7. -Araçların parklanmasl esnaslnda araç ku]lanıcı sına yardımcı olmak,
7.Z-AraçIarı boş olan park alanlarına yönlendiımek,
7.3-Gelen araç kullanıcılarını ödemeyle ilgili bilgilendirmek,
7.4-Görevli personelin araç park alanıırda, park edecek vatandaşların görebileceği yerde
1,

olmak,

7.s-Belirtilen ücretler ve ödeme sistemleri haricinde tahsilat yapmamak,
7.6- Görevli personel park eden aracaparkmetre bilgi fişini görülebilir noktaya bırakmak,

Yukarıda anılan görev

ve

sorumlulukları haricindeki kurallar talimatlarla

belirlendikten sonra personele tebliğ yapılacaktır.

Madde 8- Ücret Tarifeleri ve Ücret Toplama Yöntemleri:

8.l-Ücret tarifeleri 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 56'ıncı maddesi uyarınca
düzenlenir.
S.2-Park ücretlerinde nakit ödeme ile tahsilat yapılmayacak, İl merkezinde elektronik ücret
toplama sistemi olarak kullaırılan 39Kaıt, temassız özelliği olan kredi kartları ve banka
kartlarıyla ödenre tahsilatı yapılacaktır.

üçüxcü nöLüNI

Açık ve Kapah Otoparklar
Çalışma İzni (Ruhsatı): Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde, bölgenin mevcut ya da
gelecekteki geı-eksiııimleri dikkate alınarak düzenlenen, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve

özei kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya uyguıl boş alan, arazi ve arsaları daimi ya da
geçici otopark yeri olarak belirlemek, bu otoparkların işletilebilmesi için sahiplerine veya
üçüncü şahıslara izin (rulısat) vermek,

Madde

9-

Açık ya da kapalı otopark açmak isteyenler başvurularını Kırklareli Belediyesi

Zabıta Müdürlüğüne yap arl ar.

Başwru dosyasında;

9.1-Otopark açmak istemiıri içeren bir dilekçe,
9.2-Sahiplik Belgesi (Tapu),
9.3-Otopark olarak kullanılacak yer ile işletici aynı şalrıs değilse, yani işletici yer sahibi
değilse kira sözleşmesi,
9.4-Yaziyü Pianı (araç giriş çıkış yerleri ile park yerlerini, parklanma biçimlerini ve varsa
idari binaları gösteren plan), Röperli }iı,oki,
9.5-Qtopark açılması talep edilen yer imar planında otopark yeri olarak tescil edilmemişse;
ilgili belediyesinin uygunluk görüşü,
9.6-Kapalı otoparkların yapl kullanma iziır belgesi ( yapı kullanma izin belgesinde otopark
olarak tescil edilmeyen yerlere izin verilııez),
olduğuna dail ııoter onaylı belge,
9.7 -Tize| kişiliklerde tüzei kişiliği

ffi e, ,6
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9.8-Savcılık (güvenlik) soruşturması (işyeri sahibi ve çalışanlarının, tüzel kişiliklerde ise tüzel
kişiliği temsile yetkili olanların),
9.9-Nüfus cüzdan sureti, ikametgdh ilmühaberi,2 adet fotoğraf, bulunur,

Açık ve Kapalı Otoparklarda Olmasr Gereken Genel Özellikler:
Madde 10- Otoparklarda araçların güvenliğini sağlamak ve işletmeye başlanması açısında

gerekli aşağıda belirtilen özellikler Kırklareli Belediyesi Zabıta
görevlendirilen ekip tarafindan bir tutanakla belge haline getirilir,

Müdiirlüğünce

10.1-Açık otoparkın etrafi yol cephesi de dahil olmak üzere ( giriş ve çıkış yerleri hariç) en az
1.50 cm. ytiksekliğinde duvar, tel örgü vb. fiziki engellerle çevrilir,
10.2-Açık otopark zemini asfalt, beton, parke taşı ve mekanik dolgu malzemesi gibi
malzemelerle sikıştırılır (yaz sezonlarında işletilen sezonluk açık otoparklarda zemin
dolgusu).
10.3-Açık otopark alanlarındaki eğim % 12yi geçmemelidir.
10.4-Kapalı otoparklarda araç iniş ve çıkiş yerleri kanallarla hızı ve kaymayı önleyici biçimde
düzenlenmesi gerekir.
10.5-Açık ve kapalı otoparklarda her noktanın rahatça görülebileceği ışıklandırma sisteminin
bulunması gerekir.
10.6-Açık ve kapalı otoparklarda araç giriş ve çıkışını gösteren 1evhalar, otopark içi araç
yönlendirmeleri ile trafi k işaretlemeleri bulunmal ıdır.
10.7-Açık otopark çevresi yarürnaya müsait odun, ot, çöp vb. nesnelerden arındınlır.
10.8-Açık ve kapalı otoparklarda otoparkın, ataç kapasitesi ile doluluk dıırumunu gösteren
boş veya dolu levhaları asıli bulundurulmalıdır.
10.9- Açık ve kapalı otoparkların içerisinde su tahliyesi için drenaj sistemi buiunmalıdır.
1 0. 1 O-Yeteri kadar yangln tüpü bulundurulmalıdır.
10.11-100m2yi geçen açık veya kapalı otoparklarda yeteri kadar bisiklet ve motosiklet park
yeri oluştuıulmalıdır. Oluşturulan alan işaretlerle belirtiimelidir.
10.12-Açık otopaıkların karayolu güvenlik mesafesinde kalanları için Karayoilarının yetkili
birimlerinden uygunluk görüşür alnmalıdır.
10.13-İşleten açık ve kapalı otoparklarda işyeri sigoılası yaptırmak zoıundadırlar.
10.14-İşleten açik ve kapalı otoparklarda Belediye Meclisi kararı ile aiınan fiyat tarifesini
otopark girişine ya daher yerden görülebilecek bir yere asmak zorundadır,
10.15-İş ve işlemlerin yürütülebileceği büro ve sabit telefonu olmak zorundadır.
10.16-Araç giriş ve çıkış yerleünin 24 saat süreli kamera ile izlenebileceği ve kayıt altına
alıırabileceği görüntülenre sistemi oluşturulmak zorundadır.

Madde 11- Tır Parkları ve Trafikten Men Edilen veya Hareket Kalıiliyetini Kaybeden
Araçların Muhafaza Altına Alınan Otoparklar:
11.l-Trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçlaırn bağlanacağı
otopaıkların sahiplerinin, kişilerin mal varlıklarına, toplum ve kamu barışına, genel ahlaka,
kamu güvenliğine ve sağlığina, millete, devlete ve devletin güvenliğine, anayasal düzen ve
düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir,
11.2-Trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların bağlanacaği
otoparklar, açık otopark ruhsatı olmak koşrüuyla İTK kararıyla belirlenir.
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Genel Hükümler ve İşleticinin Sorumlulukları
Genel Hükümler:

Madde 12.1-Açık ve kapalı otoparklar ile ilgili genel hükümler aşağıdaki gibidir:
Daha önce İl ve İlçe Trafik Komisyonları tarafindan alınan kararlara dayanılarak İl ve İlçe
belediyesince verilen otopark ruhsatları kazanılmış lıak oluştururlar. Ancak bunlarda
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Otoparklar Yönetmeliğine göre var olan eksiklikler
uygun süre verilerek tamamlatılır. Daha önce alınan İl veya İlçe Trafik Komisyonları kararları
ruhsat mahiyetinde değildir. Bu yerlerin otopark olabileceğine giriş ve çıkışlarmln uygun
olduğuna dair tespittir.
Madde l2.2-Yol üstü otopark ile ilgili İTK kararından sonra Belediye Meclisince belirlenen
hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

İşleticinin Yükümlütükleri:

Madde 13- Otopark işleticileri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar ve bunların
uygulanmasından sorumludurlar;

13.1-Belediye Meclisi tarafindan belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde herhangi bir ücret

a|ınamaz.
13.2-Otopark yerlerindeki araçların sigorta kapsamına alınması zorunludur.
13.3-Vergi Dairelerinde açılışlarını yaptıımak ve vergi mevzuatının gerektirdiği tüm hususları
yerine getiımek zorundadrr.
13.4-0topark içerisine park etmiş ya da otopark içerisinde muhafaza altına alınmış araç
sahiplerinin mağduriyetine neden olacak hırsızlık, yangln, emniyeti suistimal vb. ile ilgili
önlemleri almış olmak zorundadır.
l3.S-Yeteri sayıda yangn tüpü bulunduımak ve yangınla ilgili önlemleri almak zorundadır.
I3.6-Yaziyet planında beliıtilen araç park saylslna, araç park biçimine uymak, bu konuda
görevlileri uyarmak zorundadır.

BEşiNci gÖLÜvI

Denetim, Ceza|ar ve Kapatma
Denetim:

Madde

14-

Bu yönetmelikte bahsedilen otoparklar Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

ekiplerince, İ1 ve İlçe Emıriyet Müdürlükleı,inin Denetleme Şube Müdürlüklerince, Jandarma
bölgelerinde Jandaıma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Defterdarlık ( Vergi Dairesi)
yetkililerince kendi görev ve yetkileri yönünden denetlenirler. Denetimler bu tür her birim
tarafindan bağımsız ve yetkisi yönünden yapılabileceği gibi, İTK tarafindan belirlenecek
komisyon tarafından da genel anlamda yapılabilir. Yapılan denetlemeler için bir denetleme
foımu oluşturulur, tespit ediien eksiklikler formla tutanak haline getirilir ve eksikliklerin
giderilmesi için silre veı,ilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda keyfiyet
bir tutanakla tespit edilir ve otoparkıır eksikliklerin yerine getirilmesine kadar kapatılmasi
istemiyle durunr Kırklareli Belediyesi Encümenine sunulur.
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Kapatma:

Madde 15- Bu yönetmelikte bahsedilen otopaıklar, imar planlarında yapilacak değişiklikler,
gelişen ve değişen trafik altyapısı, trafik sirkülasyon projelerindeki değişiklikler, genel asayiş

düzeninin olumsuz etkilenmesi hallerinde kapatılabilir. Kapatma işleminde aşağıdaki usul ve
esaslar uygulanır.
Trafik güvenliği yönünden kapatma: Bu yönetmelikte bahsi geçen otoparklar bölgenin
mevcut trafik düzenini olumsuz etkileyecek ya da bozacakhale geldiğinde kapatılabilir.
Değişen Trafik Sirkülasyonuna veya Trafik Altyapısına Bağlı Olarak Zorunluluk Arz
Eden Kapatma: Değişen ve gelişen trafik alt yapısına bağlı olarak veya o bölgede
oluşturulan yeni trafik sirkülasyonuna göre kapatılması zorunluluk arz eden otoparklar
ihtiyacın gerekleri nedeniyle kapatılabilir. Suç İşleyen, suç işlenen, suç işleyenlere yataklık
yapar hale gelen ve suçluları barındıraır, civar sakinlerini süreklilik arz edecek şekilde rahatsız
eden ve uyarılara rağmen bu hususları gidermeyen otoparklar kapatılabilir, Aynı tür cezai
işlem gerektiren ihlalleri yılı içerisinde birden çok yapan işletmeler geçici süre ile veya
tamamen kapatılabilir, Bu yönetmelikte belirtilen tüm otoparkların kapatılması Kırklareli
Belediyesi Encünıen kararı ile iptal edilir.
Ceza|ar

Madde 16- Bu yönetmelik kapsamında işletilen otoparklara, vatandaş şikayetleri, basında yer
alan olumsuz haberler, mülki amir veya kuruluşları tarafindan yapılan ihbarlar doğrulfusunda
denetim ekiplerince tutulacak tutanaklar çerçevesinde cezai işlem uygulanır. Cezai işlem
yapılabilmesi süreçleri aşağıdaki gibidir. İhbar kabul edilen veya tutanaklarla belirlenen konu
hakkında işletmecinin savurunası talep edilir. Savunma için verilecek süre 7 gündür. 7 gün
içerisinde savunmasınl velrneyeırler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Süresi içinde
verilen savunmalar veya verilmeyen savunnralar tutanağa ek yapılmak suretiyle Kırklareli
Belediyesi Encümenine sevk edilir. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanununun
15'inci Maddesinin (b) bendinin verdiği yetki kapsamında hazırlanmıştır. Dolayısıyla
yönetmelik hükümleri bir manada yönetmeliğin sorumluluk alanındaki belediye emir ve
yasaklarını içerir. Bu yönetmelikle belirlenen hususlara uymayan otoparklar ve işletmecileri
hakkında Belediye Encümenine havale edilen tutanaklarla ilgili 5326 sayıIı Kabahatler
Kanununun 32'inci maddesi yada 1608 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜVI
son Hükümler

Madde 17-Bu yöıretmelikte lıüküm bulunınayan lıallerde meri mevzuat lıüki,imleri geçerlidir

Yürürlük:
Bu Yönetmelik, Kırklareli Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer
Bu yönetmelik yünirlüğe girdiği tarihten itibaı,eır önceki yönetmelikler hükümsüzdür.

Madde

1_8-

Yürütme:

Madde 19- Brı Yönetmelik htiküııleı,ini Kırklareli Beiediye Başkaırı yürütüı,
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KIRKLARELİ BELEDİYESi
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PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Tarih: 21.04.2021

OCAK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN HAVALE EDİLEN (MECLİS

TOPLANTI No: 1, BİRLEŞİrrn No: 1, OTURUM: 1, GÜNDEM NO: 7, KARAR No: 7) KONU İLE
iı-ciı,i rLAN gürçBx KoMiSyoN TorLANTISINA AiT TuTANAK KoMiSyoN RApoRu:

ile

0710112021Ocak ayı Belediye Meclis toplantısından Plan Bütçe Komisyonurnuza havale edilen konu
ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu lıazır\anan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye

Meclisine arz olunur. 2|10412021

a7l0|l2021

OCAK AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN HAVALE EDiLEN KONU

:

07l01l202l Ocak ayı Belediye Meclis toplantısından Plan Bütçe Komisyonumvza havale edilen
gündemin 7. maddesini teşkil eden il merkezinde uygulanması planlanan yol üstü parkmetre çalışması
hakkıırdaki konu görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirilmesi neticesinde; Zabıta
Müdürliiğü Ulaşım Hizmetleri birimince projelendirilen yol üstü parkmetre çalışmalarının amacr olarak;

Yapılan araştırma neticesinde yol üstü parkmetre uygulamasıyla ile iIgili 2464 Sayılı Belediye
Gelirler Kanun'un 52. Maddesi 3. Fıkrasına istinaden "Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İl Trafik

Komisyonlarlrun olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahal]erin
çalışma saatleri içinde (hafta içi 08:00 - 18:00), taşıtlar tarafindan işgali (Bisiklet, motosikietler, kamu kurum
ve kuruluşların araçları hariç)" park metre uygulaması yapılabileceği belirlenmiş olup, aynı kanunun 56.
Maddenin 3. Bendine göre parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2,50 TL alınabileceği ilgili
kanuııdan anlaşılmaktadır. Gelirler Kanunun 52. Maddesinde belirtilen İl Trafik Komisyonun olumlu görüşü
04.I2.202a tarih ve 202015 sayılı yazısında belirtilen güzergahlarda yol üstü parkmetre olarak düzenleme
yapılmasında her hangi bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır.

Çalışına prensibi olarak Başkanlığın uygun göreceği şekilde çalışma sistemine geçilmesi ve hafta içi
08:00 _ 18:00 arasında yapılması, ücret toplamada nakit ücret kullanılmaması, şehrimizde kullanılan akıllkart
olan 39Kartın kullanımının teşvik edilip akıllı şehir kartı olarak kullanılması için 39 kartla ödemelerde saat
ücretiırin Z,aOTL olması, ayrlca ödeme sisteıninde temassız özelliği olan banka kartlarının ve kredi kartlarının
kullanılması düşünülmekte olup bu aşamada banka kartlarıyla yapılacak ödeme ücreti 2,50TL olarak
belirlenııresi komisyonumuz tarafiırdan uygun görülmüş olup katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
2|n4/202I

PLAN BÜTÇB KOMİSYONU
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Tarih: 28.04.202l

0710|12021OCAK AYI BELEDİYB MECLİS ToPLANTISINDAN HAvALE
EDİLEN (IvIECLis T9pLANTI
NO: 1, nİnınŞİivr No: 1, oTURUM: 1, GÜNDEM No: 7, KARAR No: 7) K6NU
iı,rc iıcir_i iryıan

KOMİSYONU TOPLANTISINA AiT TUTANAK KOMİSYON RAPORU:

07/01l202l Ocak aYı BelediYe Meclis toplantısından imar Komisyonumuza
havale edilen konu ile ilgili
YaPtığımız ÇallŞmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine
arz olunur.
28/0412021

NU,
07l0|l2021 Ocak aYı BelediYe Meclis toplantısından imar Koııisyonumuza
lravale edilen gündeınin
maddesini teŞkil eden il merkezinde uYgulanması planlanan yol üstü otopark
hakkındaki konu
çalışması

7.

görüşüIdü.

25 Mart 202l tarih ve 31434 saYılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren otopark yönetmeliğinde
DeğiŞiklik YaPılmasına Dair Yönetmeiiğin 4. lırlaaaesinhe aynı yönetıneliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(Bölge otoParkları ve genel otoParklar, imar planlarında bu kullanımlara
ayrılan yJrıerde ve plan esaslarına uygun o]arak
Yer üstüılde veYa altında aÇık, kaPalı veya çok katlı olarak gerektiğinİe rnekanik sistemler de kullanılarak yapılir)
Sonuna "UYgulama imar Planlarında, bölgenin ihtiyacına yönetik o-topark,
cep otoparlı, yol boyu otopark, durak
cebi gibi alanları artrrıcı fonksiYonlar ayrıIabitiı, ve bu fonksiyonlar,, kon,rımast
nazlm imar planında değişiklik
gerektirmez." cümlesi ekleıımiştir.

Yukarıda anılan OtoPark Yönetmeliğindeki değişiklik yapılan maddede belirtilen yol
boyu otoparklarda nazım
iınar Planlnda değiŞiklik YaPılmasıııa gerek kalınamıştır. imar-komisyonu olarak bahse
konu yoi tırtıı otoparklarda her
haııgi bir naztln imar Plaıııııa iŞlenmesine gerek olmadığından,..konunun diğer komisyonlarımızın
uzmanlık alanları
doğrultustında.değerlendirilniesi.Konıisyon
üyeleriınizd", ali GöKçEN,in tğlantıya katılmamış olup yukarıda anı]an
karar Selda gİrCN ve Ebru BiLGİÇ ILIK;ın red oyuııa (red ile iİgili yazımız ekiııde rapor
düzenlenmiştir) karşılık
Yiiksel TAŞKlN ve Ömer Faruk AKKOL'un kabul oylarıyla kararlaşİırılmıştır.2 Bl04l202I

KOMİSYON RAPORU
061041202l tarihli Nisan ayı Belediye Meclis toplantısında 7. Gündem maddesi olarak görüşülen

Duygu CAN'ın içkili yer bölgesi talebi, 58 sayılı karar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.
maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmak üzere İmar ve Çeşitli işler
Komisyonlarına havale edilmiştir.

Talep ile ilgili "Zabıta Müdürlüğünnn 1610412021 tarih|i ve E-51779899-622.01-8282 sayılı yazısı
ile mülki amir aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne asayiş ve güvenlik görüşünün sorulduğu, ancak İl
Emniyet Müdürlüğünden cevabın henüz gelmediği anlaşıldığından, konunun bir sonraki Belediye Meclis
toplantısında görüşülmek üzere talebin İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarına komisyonlarında kalmasrna"
oy birliği karar verilmiştir.
Belediye Meclisine saygıyla arz olunur. 30l04l202l

KOMISYON RAPORU
Meciis toplantısında 8. Gündem maddesi olarak görüşülen
Çağlar YILDIRIM'ın içkili yer bölgesi talebi, 59 sayılı karar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.
maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmak üzere İmar ve Çeşitli İşler
0610412021 tarihli Nisan ayı Belediye

Komisyonlarına havale edilmiştir.

Talep ile ilgili "Zabıta Müdürlüğünnn 1610412021 tarih|i ve E-51779899-622.01-828| sayılı yazısı
ile mülki amir aracılığıyla İl Emniyet Müdiirlüğüne asayiş ve güvenlik görüşünün sorulduğu, ancak İl
Emniyet Müdürlüğünden cevabın henüz gelmediği anlaşıldığından, konunun bir sonraki Belediye Meclis
toplantısında görüşülmek üzere talebin İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarına komisyonlarında kalmasına"
oy birliği karar verilmiştir.
Belediye Meclisine saygıyla arz olunur. 30l04l202l
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06l04/2a2ı hrihli olağan Belediye Meclis Toplantısı,ndan
havale ed.ilen konu ile ilgili olarak
KomisYonumuzca YaPtığımız
Çalışmalar sonucu, hazırlanan Komisyon Raporumuz aşağıda
sunuiınaktadır. Belediye Meolisi'ne arz olunur.

L

Ü6t'4na2ı taTihli BetediYe MecliŞ top,lantısından
imar Komisyonuna havale edilen; imar ve
Şehİroilik Müdrırıüğü'nİ)n 427 ada 65,66-67 parsellerde imar planı
değişiklğ konusu: Iftrklareli i]i,

Merkez İlÇesi, HacızekeriYa Mahalleşi

,

427 ada 65-66-67 parsellerde yer alan, uygulama
ı,mar plarunda
Yapıl'a*ına koşullan E:1.00, Ygnç*:Serbest olarak betrirleıınıiş
..Otqgaı
olan
Alaııı, Akaryakıt İstasyonu,
KamYon Tır Parkı' fonksiYonlu alanın, 3194 sayılı
İmar Kanunu,nun Geçici 20. Maddesi uyannca
emsal
de§erde dgüı'ıiklik YaPılmaksızın
belirlenrnesi
Yüksekliğinin
amacıyla irnar planı değişikliği yapılrnası

Konu ile ilgiü qlarak Komisyonumuzca, yünirlükteki
imar planlannda ve ınsvzuatüa y,apıtan inoelerne
ve değerlendirmeler neticesind e;

}lırklareli İıi, Merkez llçesi, Hacızekeriya Mahallesi,427
ada 65 parsel 17.044,90 *r|,427 ada 66
ParsÇl 3'26922
ada 67 Parsel 1t.942,18 ın2 Utıytıu.ıığünde
o1up, söz konusu paısellor
'*,,4zı *otogar
imar
Ytfutıürk'teki
Alaru, akaryakıt istasyonu, Kamyon Tır parkı,,
Ptımnda
fonksiyonlu alanda
kalmaktadır.

3'194 saYılı İmar Kanunu'nun 8
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inci maddesinin birinci fıkıasının (b) benünin onuncu
paragrafinda;
"
",mer'i iıııar plan,Iarında yençok: serbes,t olarak belirlenmiş yitrseklikler: ernşal
değerde deği.şiklik
yıpılıwks'ızın çewedeki mevcut reşekbüllar ve
şilueı dikkate alınarak, imar planı değşikliHeri ve
revizYorı[arı YaPıImak ıuretiyle tİgili idare
meclts kararı ile beiirlenir.,, ve ,,Geçici
Madde 20 _
(Ek:I4/2İ2020'722I/t3 md,) Bu Kanunun
8 inci maddesinin birinci filvasının (b) bendinin onııncu
Paragrafirıda Yer alan htih;mler doğrultuıunda ilgili idare ]/7/202I
tarihine kadar meclis kararı ile
Plan değİŞik]iklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. " htikiimleri
doğrultusunda bahse konu
parsellerin yapılasma koşullanndaki yıüksekliğin
bçlirleruııesi gerektiği komisyonumrızca
değerlendii_ilmiştir.

Kırklugli İli, Merkez İlÇesi, Hacızekeriya Mahalle si,
427 ada 65 parselin yapılaşma koşulları
Ernsal:l'O0' Y*Ç4'22,50 m "Otogar Alanı", 427
ada 66 parselin yapılaşma koşullan Emsal=].00,
Ygnço1,7.50 nı "Akaqralot ve Servis
İstasyonu Nary{'n 427 ada 67 parselin yapılaşma

koşullan
Emsal:1,00, Y6oç4,7,50 m, "Tlr, Kaınyon, lv{akine pnrkı
ve Garaj Alanı,, olacak şekilde imar planı
de$Şiklığı dosYası hazırJatılmasrna Komisyonuünuzoa
oybir}iği ile karar verilmiştir.
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