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ocak ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri, İmar, Çeşitli İşler ve Plan Bütçe
Komisyonlarımıza havale edilen konu ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aŞağıda
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sunulmuştur. Belediye Meclisine arz olunur. Z2l09lZ02I
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lediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri, İmar, Çeşitli İşler ve Plan Bütçe
|7l05lz l Ocak ayı
gündemin 2. maddesini teşkil eden il merkezinde uygulanması planlanan yol üstii
Komisyonlarımıza havale edi
bnu görüşü ldü
otopark çahşm ası hakkın

Konu ile itpili İmar komisvonumuz 25 Maıt 202I taih ve 31434 sayılı Resmi Gazetede
yaylmlanarak ytirüılüğe giren otopark Yönetm eliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.
Maddesinde ayn ı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin biriııci fıkrasının (Bölge otoparkları ve genel otopar klar, imar
planlarında bu kul lanıınlara ayrılan yerlerde ve plan esaslarıııa uygun olarak yer üstünde Veya altında açık, kapa lı veya
yapılır) sonuna "uygulama imar planlarında, bölgenin
çok katlı olarak gerektiğin de mekanik sistemler de kullanılarak
ihtiyacına yönelik otopark, cep otoparkl, yo boyu otopark, durak cebi gibi alanları artırıcı fonksiyonlar
ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulmasr nazım imar planında değişik|ik gerektirmez." cümlesi eklenmiştir,

l

yüarıda anılan Otopark Yönetmeliğindeki değişiklik yapılan

maddede beli(ilen yol boyu otoparklarda nazım
imar planında değişiklik yapılmasına gerek kalmamıştır. lmar komisyonu olarak bahse konu yol üstii otoparklarda her

hangi bir ,rur,. l-", planİna işlenmesine gerek o|madığında2, konunun diğer komisyonlarımızın uzmanlık alanları
doğİultusunda degerlendiriümesİ Komisyon üyelerimizden yokarıda anılan karar Selda BİIGN ve Ebru nİLGİÇ
ILİk'ın red oyuna-(red ile ilgili yazımız ekinde rapor dtlzenlenmiştir) karşılık Yüksel TAŞKIN, Ali GÖKÇEN ve Ömer
Faruk A\KOL'un kabul oylarıyla oy çokIuğuyla karar veriImiştir.

Konu

ile ilsili ulısım

Hizmetleri

Komis onumuzı kent merkezinde otomobil kullanımının

yoğunluğundan dolayı gidere k artan otopark sorunu şehir hareketliliğini olumsuz etkilemektedi r. Bu tarz yerlerde yeni
tesisler veya alanlar oluşturabilmek maIiyet ve mekan problemleri açısından pek mümkün değildir. Bu yüzden kent i çı
yollarda otopark p roblemi yaşanan yerlerde belediyemizce çalışmaların yapılması gerekliliği ortadadır. Belediyemiz
olarak kentin merk ezi bölgeleriırde otopark yeri denetimini sağlamak ve adil bir ku llanım dengesi oluşturmak için yol
kenan parkmetre ücretlendirm esl, park cezası ve park yönetimi stratejilerinden yararlanması p lanlamaktadır. Bu
yaklaşım i[e;
-

Acil otopark sorununun çözümlenmesi,

- Uzun süre[i parklanma ihtiyacının toplu otoparklara yönlendirilmesi,

- Düzenli ve güvenli otopark mekanlarının sağlanması,
- Kamusal yatırımlara kayırak sağlanması,
- Dolaylı olarak toplu taşlma ve bisiklet kullanımmın teşvik edilmesi sağlanacaktır

Y ukarıda

tarihli Be edi yem lz ekn ik per sone ll er lnln lr azt
irti lmiştir.

an an p anlama d o ğru tuS u da 3 0 0 6 2 0 2 0
1-1

yol üstü parkmetre raporu il e ilgili tablo aşağıda
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Ayrıca tarafımızca yapılan araştırma neticesinde 2464 Say/ıı Belediye Gelirler Kanun'unun 52. maddesinde
belirtilen İl ırafik Komisyonundan olumlu görüşü alınması hususuyla ilgili Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün
belirtilen güzergahlarda yol üstii parkmetre olarak düzenleme yapılmasında her hangi bir sakınca olmadığı 04.12,2020
tarih ve 202015 sayılı kararıyla anlaşılmaktadır.
geÇilmesi ve hafta iÇi 08:00 - l8:00
çalışına prensibi olarak Başkanlığın uygun göreceği şekilde çalışma sistemine
saatleri arasında yapılması, ücret toplamada ııakit ücret kullanılmaması, şehrimizde kullanılan akıl kart olan 39Kartın
kullanımının teşvik edilip akıllı şehir kartı olarak kullanılması, aynca ödeme sisteminde temassız özelliği olan banka
kartlarının ve kredi kartlarının kullanılması düşünülmekte olup bu aşamada 39Kart sisteminde kullanılan Kentkart
firmasıyla gerekli alt yapı çalışmalarının yapılıp, protokoller hazırlanması ve BELEDİYE BAŞKANINA Protokol

yetkisi verilmesi gerekmektedir,

yukarıda anılan planlamalar ve kararlar neticesinde belirlenen güzergahlarda yol üstii parkmetre uYgulamasına
geçilmesi ve çalışmaların başlaması Ulaşım HizmetleriKomisyonumuz tarafından uygun görülmüŞ oluP katılan üYelerin
oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu ile ilgili plan ve Bütçe Komisvonumuz; Yapılan

araştırma neticesinde yol üstü parkmetre

,yg,ıuGelir1erKanun,un52.Maddesi3.Fıkrasınaistinaden..Motorlukara

taşİtıarının park etmJleri için il Trafik Komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis
.üı"n ve İşletilen mahalİerin çalışma saatleri içinde (hafta içi 08:00 18:00), taşıtlar tarafuıdan iŞgali (Bisiklet,
motosikletler, 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
görüŞü 04.|2,2020
kanundan anlaşılmaktadır. Gelirler Kİnunun 52. Maddesinde belirtilen İl Trafik Komisyonun olumlu
hangi bir
tarih ve 2020lİ sayılı yazısında belirtilen güzergahlarda yol üstii parkmetre olarak düzenleme yaPılmasında her
sakınca olmadığı anlaşılmaktadır.

-

geçilmesi Ve hafta içi 08 00
Çal şma prensibi o larak Başkan ğın u ygun göreceği şekilde çalışma sistemine
kullanılmamas 1, ilk 0 dakika ücretsiz ol UP, şehrim izde
1 8: 00 arasında yap ılması, ücret toplamada nakit ücret
kullanı lan akıl kart o,lan 39 Kartın kullanımının teşvik edi lip akıllı şeh ır kartı olarak kullanı lması için J 9 kartla
ve kredi
ödemelerde saat ücretiııin 2 0OTL olmas l, aynca o deme sisteminde temassız özelliği olan banka kartlarınuı
kartlarının kul 1anı lması düşünülmekte o 1up bu aşamada banka kartları y |a yap ılacak ödeme ücreti 2,5 0TL olarak
belir{enmesi komisyonumuz tarafindan uygull görü lmüş o lup katılaır üye,lerin oy b irliği ile karar ver|miştir
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üğü Ulaş 1m
ve kapalı otoparklarda
amacıyla yönetim, yürütüm ve denetim 1şlnl kapsadığı
üJzca u ygun görülmüştür ve katılan

konu ile ilgili Çeşitli İşler komisyonumuz: Be ledi yemiz Zabıta Müdür
B rnmlnce hazırlanan Otopar k Y önetmeliği ilimizde yol üstü paI k a| anları, açık

uygulanacak olan iş Ve işl emlere teşkil etme S1
anlaşılmaktadır Aşağıda belirtilen
oy birliği ile

,ü"
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KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITAMÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARİLi BELEDİYESİ SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN A ÇIK VE KAPALI
oTopARKLARiLE yor, üsrü oropaRr yöNnrıırnıi Ğİ

ninixci göLüNI

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi sınırlarında mütelif cadde, sokak, meydan ve yerleşme

yeılerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çöziimü için otopark yapılmasını gerektiren bina ile tesislerin
hangileri olduğu ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve dİğer şartlarının tespit ve kaışılanması esaslarını
düzenler. Araçlann belli bir ücret karşılığı faydalanabileceği yol üstii otopark yerleri ile açık otopark, (tır
parklan, trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçlann muhafaza altına alındığı otoparklar
kapalı otoparkların hangi koşullarda açılabileceği ve çalıştıniabileceği, izinsiz olaıak faaliyet
aurrl;
gösterenlere uygulanacak hiiktimleri, denetleme, yiirütme ve kapatma ile ilgili uygulanacak esaslan
belirlemektir,

,.

Hukuki Dayanak
Madde 22.1-Bu yönetmeliğin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15l p, I5l b, 15/ c ve 34/ e
maddeleridir.
2,2-2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunun 52, 54, 56' inci maddeleridir.
2.3-22.02.2018 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanhğı Otopark Yönetmeliğidir.
2.4-2918 Sayh Karayolları Trafık Kanunu.

Kapsam
Madde 33.1-Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi sınırlarında tiim cadde, sokak, meydan vb. yerler iizerindeki
parkmetreli yol üstü otopark, açık otopark, (tır parklan ve trafikten men edilen veya hareket kabiliYetini
kaybeden araçların müafaza altına ahndığı otoparklar düil) ve kapah otoparkları kapsar. Ticari kuruluŞlann,
özel binalann ya da kurumların planda kendilerine ait olan ve kullanım amaçlarına uygun ücret almmayaı özel
otopaıkları yönetmelik kapsamı dışındadır.
3.2-29|8 Sayılı Karayollan Trafik Kanunun 79'uncu Maddesi.
3.3-04.12.2020 taıjibli202015 Sayılı İ1 Trafik Komisyonu Kararı.

Tanrmlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
4.1-Belediye: Kırklareli Belediyesi,
4,2-Encümen: Kırklareli Belediyesi Encümenini,
43-İTK: İ1 Tıafik Komisyonunu,
4.4_Açık ve Kapalı Otoparklar: Kırklareli Belediyesi smrlarında imar planları oluşturulurken otopark olarak
düzenlenen yerleri, İ1 Trafık Komisyonlarınca daha önce alınan kararlar çerçevesinde ilan edilmiŞ otoPark
yerler'ini, geİçek veya tüzel kişiler ile özel kurum ve kuruluşlara ait boş arsaları, belediyeler veYa diğer kamu
turumlan ile özel şüıslar tarafindan yapılan ve işletilen açık (hr parkları ve trafikten men edilen veya hareket
kabiliyetini kaybeden araçların müafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otoparklan,
4.5-Y;l Üstü Park Yerleriı Kırklareli Belediyesi snrrlarında cadde, sokak, meydan vb. yerlerde yolun ve
alanların belli bölümlerinden otopark olarak faydalanmak suretiyle oluşturulan, parklanma süresi, parklanma
ılan yerler,
ücreti elektronik cihazlar kullan

Ç5

4.

4.6-0töpark Görevli Kartı: Otoparklarda çalışanlara otopark yönetimi Kırklareli Belediyesi tarafından

verilen ğörevli kartını,

yönetmelikte yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler
yönetmeliklerde bulunaı ifadeleı geçerlidir.

Bu

için ilgili kanun

ve

ixiNciBöLüM

Yol Üstü Park Yerleri İıe iıgıi Hükümler
yerler.

Belediyenin yetkili teknik personeli tarafından hazrrlanan raporlarrn

İTK kararıyla belirlenen

Yol Üstü Park Yerlerinde Belediyenin Belirleyeceği Alanlarda Yapılacak İşlemler:
Kırklareli Belediyesi smrrlarında İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen cadde, sokak, meydan
vb. yerlerde Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş tarifeye göre ücret toplanan ve otopark olarak işletilen

Maiide

5_

yerlerdir. Bu alanlann;

5.1-Araç park yerlerİnİn en az 5 metreden oluşturulması,
5.2-Araç park yerleri ile diğer tüm alanlann trafik çizgi malzemesi ile işaretlenmesi, çizilmesi ya da
kedigözleriyle belirginleştirilmesi,
5.3-Kavşak başlannda trafik güvenliği açısından en az 5 metre boşluklann bırakrlması ve işaıetlenmesi,
S.4-Belediye Meclisi tarafındaı belirlenen saat ve ücret tarifesini gösteren levhaların en az 50 metre aralıklarla
asrlması,
5.5-il Trafik Komisyonu tarafından belirlenen park başlangıç ve bitiş noktalarınm levhalarla belirtilmesi,
5.6-İ1 Trafik Komisyonu tarafindan belirlenen engelli araç park yeılerinin işaretlenmesi ve belirlenen özilrlü
araç park yerine diğer araç|aın parklanmalarının engellenmesi, bu tür durumların Il Emniyet Müdiillüğü
Trafik ekipierine bildirilmesi gerekir.

Madde 6- Yol Üstii Park Yerlerinden Muaf Olacaldar:

Madtie 6.1- İmar planında otopark ücreti yatıran konut süiplerinin yol üstü park yerleri ücretinden muaf
olması için yapılacak işlemler:
6.1.1-Yo1 üstünde konufu bulunan imar planında bulunan otopark ücretini yatırmış olması,
6.1.2-Konut otopark ücretinin yatınldığına dair belge,
6.1.3-Konut sahibi ile araç sahibinin aynı olması,
6.1.4-Tapu fotokopisi,
6.1.S-Nüfus ciDdan fotokopisi,
6.1.6-Araç ruhsatı fotokopisi,
Yukanda belirtilen evrakların incelenmesi sonucunda konut sahibi konutun bulunduğu yol üzerinde Yol
üstii otopafk üğetinden konut başına bir araç muaf olacaktır.
6.2-Yol üstii ücretli park alanlarından engelli araçları belirlenen engellİ park yerlerİnde, bİsİklet, motOsİklet,
resmi kurum ve kuruluş araçları park yeri ücretinden muaf tufulur.

Madde 7- yol Üstü otopark İşlerinde çalışacak personelin Görev Sorumlulukları:
7.1-Araçların parklanması esnasrnda araç kullanıcısına yardımcı olmak,
1,2-Araç|arı boş olan park alanlarına yönlendirmek,
7.3-Gelen araç kullanıcılarıru ödemeyle ilgili bilgilendiımek,
7.4-Görevli personelin araç park alanında, park edecek vatandaşlann görebileceği yerde olmak,
7.S-Belirtilen ücretler ve ödeme sistemleri haricinde tahsilat yapmamak,
7.6- Görevli personel park eden araca parkmetre bilgi fişini görülebilir noktaya bırakmak,

Yukarıda anılan görev ve sorumlulukları haricindeki kurallar talimatlarla belirlendikten sonra

personele tebliğ yapılacaktr.

"r

Madtte 8- Ücret Tarifeleri ve Ücret Toplama Yöntemleri:

8.l-Ücret tarifele ri 2464 sayı|ı Belediye Gelirler Kanununun 56'ıncr maddesi uyarınca diizenlenir.
8.2-Park ücretlerinde nakit ödeme ile tahsilat yapılmayacak, İl merkezinde elektronik ücret toplama sistemi
olarak kullanılan 39Kart, temassız özelliği olaı kredi kartları ve banka kartlarıyla ödeme tüsilatı yapılacaktır.

üçüxcü BöLüM

Açık ve Kapalı Otopark|ar

Çalışma İzni (Ruhsatı): Kırklareli Belediyesi sınııları içerisinde, bölgenin mevcut ya da gelecekeki

gereksinimleri dikkate alınarak diizenlenen, gerçek ve ti.izel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait
otopaık olmaya uygun boş a|an, aıazi ve arsaları daimi ya da geçici otopark yeri olarak belirlemek, bu
otoparkların işletilebilmesi için sahiplerine veya üçiincü şahıslara izin (ruhsat) vermek,

Mıdde

9-

Açık ya da kapah otopark açmak isteyenler başvurularını Kırklaıeli Belediyesi Zabıta Müdi,irlüğüne

yaparlar.
Başvuru dosyasında;
9,l-Otopark açmak istemini içeren bir dilekçe,
9.2-Sahiplik Belgesi (Tapu),

9.3-otopark olarak kullanılacak yer

ile işletici aynı şahıs değilse, yani işletici yer sahibi değilse kira

sözleşmesi,
9.4-Y aziyet Planı (araç giriş çıkış yerleri ile park yerlerini, parklanma biçimlerini ve Varsa idari binaları
gösteren plan), Röperli Kroki,
İ.s-otopark açılması talep edilen yer imar planında otopaık yeri olarak tescil edilmemişse; ilgili belediyesinin
uygunluk görüşü,
9.6-Kapalr otoparklann yapı kullanma izin belgesi ( yapı kuilanma izin belgesinde otopark olarak tescil

edilmeyen yerlere izin verilmez),
9.7-Tüzel kişiliklerde tiizel kişiliği yetkili olduğuna dair noter onaylı belge,
9.8_Savcılık (güvenlik) soruşturması (işyeri süibi ve çalışanlarının, ti|zel kişiliklerde ise tiieel kişiliği temsile
yetkili olanların),
9.9-Nüfus cüzdan sureti, ikametgAh ilmühaberi, 2 adet fotoğraf, bulunur.

Açık ve Kıpah Otoparklarda Olması Gereken Genel Öze[ikler:
Macltle 10- Otoparklarda araçların güvenliğini sağlamak ve işletmeye başlanması açısında gerekli aşağıda
belirtilen özellikler Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdiirlüğiince görevlendirilen ekip tarafindan bİr futanakla
belge haline getirilir.

10.1-Açık otoparkın etrafı yol cephesi de düi1 olmak üzere ( giriş ve çıkış yerleri hariç) en az 1.50 cm.
yüksekliğinde duvar, tel öıgü vb. fiziki engellerle çevrilir.
İo.z-eç* otopark zemini İsfalt, beton, parke taşı ve mekanik dolgu malzernesi gibi malzemelerle sıkıştırılır
(yaz sezonlarında işletilen sezonluk açık otoparklarda zemin dolgusu).
10.3-Açık otopark alanlarındaki eğim % 12yi geçmemelidir.
r0.4-Kapalı oİoparklarda araç iniş ve çıkış yerleri kanallarla hızı ve kaymayı önleyici bİçimde diizenlenmeSi
gerekir.

İo.s-aç* ve kapah otoparklarda her noktanın rahatça görülebileceği ışıklandırma sisteminin bulunması
gerekir.

İo.o-aç* ve kapah otoparklarda araç giriş ve çıkışını gösteren levhalar, otopark içi araç yönlendirmeleri ile
trafik işaretlemeleri bulunmalıdır.
10.7-Açık otopark çevresi yanmaya müsait odun, ot, çöp vb. nesnelerden arındırılır.
10.8-Açık ve kapalı otoparklarda otoparkın, araç kapasitesi ile doluluk durumunu
levhaları asılı bulundurulmalıdır.
bulunmalıdır.
10.9- Açık ve kapalı otoparkların içerisinde su tahliyesi için drenaj
ıdrr.
10.10-Yeteri kadar yangın tiipü bul

boş veya dolu

10.11-tOOm2yi geçen açık veya kapalı otoparklarda yeteri kadar bisİklet ve motosİklet park Yeri
oluşturulmalıdır. Oluşturulan aian işaretlerle belirtilmelidiı.
rO.İ2-Açık otoparkiann kaıayolu güveılik mesafesinde kalaıları için Karayollaıının yetkili birimlerinden
uygunluk görüşiir alınmalıdır.
10.13-İşleten açık ve kapalı otoparklarda işyeri sigortası yaptırmak zorundadırlar.
10.14-işleten açlk ve kapalı otoparklarda Belediye Meclisi kararı ile alınan fıyat tarifesini otopark girişine ya
da her yerden görülebilecek bir yere asmak zorundadrr.
10.15-İş ve işlemlerin yüriitülebileceği biiro ve sabit telefonu olmak zorundadır.
10.16-Araç ğiriş ve çıkış yerlerinin 24 saat si[eli kamera ile izlenebileceği ve kayıt altına alınabileceği
göriinttileme sistemi oluşturulmak zorundadır.

Madile 11- Tır Parkları ve Trafikten Men Edilen veya Hareket Kabiliyetini Kaybeden AraÇlann
Muhafaza Altına Alınan Otoparkları
ll.l-Tıafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların bağlaıacağı otoparklann

sahİplerİnİn,

kişilerin mal varlıklanna, toplum ve kamu barışına, genel ahlaka, kamu güvenliğine ve Sağlığna, millete,
devlete ve devletin güvenlğine, anayasal düzen ve düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan hiikiim
giymemiş olmaları gerekmektedir.
İİ.z-r.ur*t., men etlilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçlafin bağlanacağı otoparklar, açık otopark
ruhsatı olmak koşuluyla İTK karanyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLİİM
Genel Hükünrler ve İşleticinin Sorumlulukları
Genel Hükümler:

Madıie 12.1-Açık ve kapalı otoparklar ile ilgili genel hükümler aşağıdaki gibidiı:
Daha orce İl ve İlçe lrafık Komisyonüarİtarafından alınan kararlara dayarularak İ1 ve İlçe belediYesince
verilen otopark ruhsatlan kazanılmış hak oluştururlar. Ancak bunlarda Kırklarelİ BeledİYesi Zablta Müdüflüğİ,i
otoparklar yonetmetiğine gore var olan eksiklikler uygun süre verilerek tamamlatılır. Daha önce alınarı İl
,.yu İıç. Trafık Komiİyonlan kararlan ruhsat mahiyetinde değildir. Bu yeılerin otopark olabileceğine giriŞ ve

çıkışlannın uygun olduğuna dair tespittir.
ıvı"oau rz.z-İo1 üstii otopaxk iıe llgili İTK kararından sonm Belediye Meclisince belirlenen hiiktimler
doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.
İşleticinin Yükümlülükleri:
Mattde l3- otopark işleticileri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar ve bunların uygulanmasından
sorumludıırlaf

;

l3.l-Belediye Meclisi tarafindan belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde herhangi bir ücret alınamaz.

l3,2-Otopark yerlerindeki araçların sigorta kapsamına alınması zorunludur,
getirmek
13.3-Vergi Dairelerinde açılışİarını yğtr.*uk r. vergi mevzuatının gerektirdiği tiim hususları yerine
zorundadır,
13.4_otopark içerisine park etmiş ya da otopark içerisinde mÜafaza altına alınmış araÇ sahİPlerinİn
magau.iyetin" neden oİacak hırsızlİk, yangın, emniyeti suistimal vb. ile ilgili önlemleri almıŞ olmak
zorundadır.
l3.S-Yeteri sayıda yangın tüpü bulundurmak ve yangınla ilgili önlernleri almak zorundadır.
İı.o-vaziyet pı*,rau 6"ıirtİlen araç park sayısına, araç park biçimine ulmak, bu konuda görevlileIi uYarmak
zorundadır

BEŞiNciBöLİiM

Denetim, Cezalar ve Kapatma
Denetim:

Madde 14- Bu yönetrnelikte bahsedilen otoparklal Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdiirlüğü ekiplerince, İl ve
Ilçe Emniyet Müdürlükierinin Denetleme Şube Müdürlüklerince, Jandarma bölgelerinde Jandarma
Komutanlığı Trafik ekiplerince, Defterdarhk ( Vergi Dairesi) yetkililerince kendi görev ve yetkileri yönünden
denetlenirler. Denetimler bu tür her birim tarafından bağımsız ve yetkisi yöniinden yapılabileceği gibi, İTK
tarafindan belirlenecek komisyon tarafindan da genel anlamda yapılabilir. Yapılan denetlemeler için bir
denetleme formu oluşturulur, tespit edilen eksiklikler formla futanak haiine getirilir ve eksikliklerin
giderilmesi için sfue veriliı. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda keyfiyet biı tutanakla
tespit editir ve otoparkın eksikliklerin yerine getirilmesine kadar kapatılması istemiyle durum Kırklareli
Belediyesi Encümenine sunulur.
J

Kapatma:
Madtle

Bu yönetmelikte büsedilen otoparklar, imar planlarında yapılacak değişiklikler, gelişen

ve
değişen trafik altyapısı, trafık sirkülasyon projelerindeki değişiklikler, genel asayiş düzeninin olumsuz
etkilenmesi hallerinde kapaülabilir. Kapatma işleminde aşağıdaki usul ve esaslaı uygulanıı.
Trafik güvenliği yönünden kapatma: Bu yönetmelikte bahsi geçen otoparklar bölgenin mevcut hafik
düzenini olumsuz etkileyecek ya da bozacak hale geldiğinde kapatılabilir.
15-

Değişen Trafik Sirkülasyonuna veya Tra{ik Altyapısına Bağlı Olarak Zorunluluk Aız Eden Kapatma:
Değişen ve gelişen trafik alt yaptslna bağlı olarak veya o bölgede oluşturulan yenİ trafik sirkülasyonuna göre
kapatılması İorunluluk arz eden otoparklar ihtiyacın gerekleri nedeniyie kapatılabilir. Suç İşleyen, suç işlenen,
suç işleyenlere yataklık yapar hale gelen ve suçluları barındıran, civar sakinlerini siireklilik arz edecek şekilde
rahatsız eden ve uyarılara rağmen bu hususları gidermeyen otoparklar kapatılabilir. Aynı tiir cezai işlem
gerektiren ihlalleri yılı içerisinde birden çok yapan işletmeler geçici süre ile veya tamamen kapatılabilir. Bu
yönetrnelikte belirtilen tiim otopalklalln kapatılması Kırklareli Belediyesi Encümen kararı ile iptal edilir.

Ceza|arı
Matlde 16_ Bu yönetmelik kapsamında işletilen otoparklara, vatandaş şikayetleri, basında yer alan olumsuz
haberler, mülki amir veya kuruluşlan tarafindan yapılan ihbarlar doğrultusunda denetim ekiplerince tutulacak
tutanaklar çerçevesinda cezai işlİm uygularur. Cezai işlern yapılabilmesi süreçleri aşağıdaki gibidir. İhbar
kabul edilen veya tutanaklarla belirlenen konu hakkında işletmecinin savrınmasl talep edilir. Savunma için
verilecek siire 7 gündiıf. 7 $in içerisinde savunmasmı vermeyenler sal. ınma hakkrndan vazgeçmiş sayılırlar.
Süıesi içinde verilen savunmalar veya verilmeyen savunmalar tutanağa ek yapılmak suretiyle Kırklareli
Belediyesi Enctimenine sevk edilir. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15'inci Maddesinin (b)
bendinin verdiği yetki kapsamında hazırlanmıştır. Dolayısıyla yönetmelik hükümleri bİr manada yönetmelİğİn
sorumluluk alanındaki belediye emir ve yasakların içerir. Bu yönetmelikle belirlenen hususlara uymayan
otoparklar ve işletmecileri hakkında Belediye Enctimenine hava]e edilen tutanaklarla ilgili 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 32'inci maddesi ya da 1608 Sayıli Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

ALTINCIBÖLÜM
son Hükümler

Madile 17-Bu yön9tmelikte hüküm bulunmayan hallerde meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlük:
Bu Yönetmelik, Kırklareli Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yiiriirlüğe gİrer. Bu yönetmelik
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önceki yönetmelikler hükümsüzdiir.

Madde

18-

Yürütme:

Madde 19- Bu Yönetmelik

Kırklareli Belediye Başkanı yürütür.
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-"\)nı kuıııruıı LıeŞiıci kez. tekraılıını,ıııısı haiinıie
Şikal,tt Dcğer|endirn,ıe \,e Ceza Krınıislıınun rapüru
dıığrultıısıındı tseİedil'e [;ııÇüıııeııi ıiırırüııılan uzaklaşİımıa ççzıi§ı verilir yğ aftıcın
çatışnradığı heı hafio için
iılari paıa tL]züst (5336 sal ılı Kabaiıatlcı: Kanununun j2. Macldcsi1 ııvgı,ıIanır.

tı- l,İir ıakıiıı'i 1ılı iÇindc

hııliııde:

ij.

l1. ]].:;l. ]5. ]ö,:7.34" 3ö.37.40) benti*rinıle

sa"ı,ılan

iiiiierin ışlennıesi

-llk tespitte u},i}rı üezıısı ı,crilir.
-AYııı cezı nıaddesindeki kıısıırun ikiııci kez tekroı:lıuınıası hılinçiç idari piıra {;ezast
{53ı6 sal.ıli Kııhııhaıl*r
Kııııuırunu.ıı j2. \,laddesi) ı,erilir.
-"\ıııı kıısurıın ıiÇiiııcii ktz ıekrarlanü"ııisı halintiç iıiari para (e?a§ı {5]:{: xal,ılı Kalıa}ışılı,r
*"*-"-" "' j],,
-Kaıııınuntııı
'-

\]ıılıitsi)

ıçıiiiı,

-,'\ı'nı kı,ısııi'ıtn ıliirJtincii kcz tckrarlııııırıi,ısı iıiiıri
1:iırıı ccziisı {5_]]üj sarılı Kuhahatlçr Kırıııııı"ınun 3], \{ııılçiçşiı
ı

çriliı.

- i\lnı

kıısıırıırı beŞinci

ktz

tekrarliiııılıc§l halinıic Şikalt{ l)eğeıltndirll]c \,c Cez;ı Kt1mis1,oııun

ri:rpüru

{Çrğırıltusunda Beledil'c [ıııcilmeni ıarafinclan uzaklaştırnıa cğ;ra§ı ı,erilir \,{ lırıiçın
çalışnıaıiığı her hatia için

iılnri pıtra 0*ziıs1 (5326 sayılı Kabalıtıt}er Kaırununıııı ]]. \taıjrjesi) uvgulıınır.

takvinı i'ılı iÇintİe { l l, l2" l3- 2{J. 2?. 3t}. 3r. 3Ç) bentlerinde sayılan iiillerin işleı.ıntsi lralinde;
-ilk ıespitıc tı} ıırı çez3§ı ı,erilir.
-,\r'nı ccZl,ı ıııiıtlrlesiıııİılJri kşsııııın ikiııei kcz tckrıırluıınıısı lıulinılıg idari paıiı ççz_ası (5:l3{ı
stl,ı[ı Kıhııiıuıler
Kanuııtuıı.ııı .1]. l\,tadıJçsi ) i,ı.rilir,
-Al'nı kusurun iiÇüncü kez tekrarlaıııllıı§ı }ralirıılş iciaı:i para üjğz§rsl (5]]6 şavılı Kabahııtler Kanıınıınıııı 3?.
c-..İ}ir

lç,ladtiesi ) r,*ri 1ir.

-Arnı kıısııı,un dijrdünçü kçz- tekrarlaıınıısı iıiari
ıerilir ve iırıç şıti)rilntin çulışı,ııı izni ipıtl edilir

ıS'
"V!l

|]iiril

cflaSı i5]](i ıiıl,ıh Kubah*tlşr Ktıııuııuıııın ]?, \,iaıidgsiı
i

_

.

,

ı

i-

,{)'ııı kusııruıı beŞinci kez tekrırlanma-şı lıalinde
Şikavet ü*ğerl*ndirıııü] ve (]ezı Koıııis,ı,ıınun rapüru
ıitıİrullıısıında t}tlİeıii-lç'Ftııüıııeııi ıarafjndan ıııaklıştıını,İr*nou
veriiir !.ğ üığcıı1 çalışırıadığı her haiia için
ıtİııri Parıı ççZıısl r-5]]6 sşr'ılı Kabııhştlçr Kaıııını.ını"ııı jZ,
ııoçi,J*ri)ur,uulaı.ıır.

ir tııki inı. ı ılı içiııclc ( :9. 3 . j2. ]:. J 5 J bı;ııtltriııı-ie sııv
lan iliilerin işleırıııcsi lııtinclııı
-llk ıesPitte iiİaıi Po.ra ceziı§ı (5336 sayıiı h.abalıaıler §.anununıın
3?. Maddrsi) verilir
ci-,}]

1

ı

çalışma izni iptal ediliı..

\,ü ür*ç şof?irünüıı

-Amı ceza maddesinılı:ki krısurun ikinçi ker. tııkrarlanınası haiinde
idari para ü-ıez&§} (5326 sal,ıiı Katıahaılgr
Kanrıııı.ınıııı j], \4ad(İusi1 verilir ve i}ıüç
ızıı
şofbriiııiin
ıptaı edilir.
-Aıııı kiı:ıırııı iiçiiı'ıı'ii keı ıckrıı'lili'ı]"ı13,§ı hıİiıııit çalışnıa
İ,.]u,:i 1.,,r,, ıçlıt\I ı5lj6 sıvılı Kııhahıtleı Kanunuıııın jf,
\1;ııltlçıii ı erilıı \ c ı.ıfiıç ;tıiiir|irıiiıı çiılışıııa izlli ilıtııl çdiliİ:.

iiııç ;tıtiiriiııiiıı çııiışııia izııi İpıııİ çdİlir.
kusıırrııı beŞinci kcz tekrarlanfiıa§t halinde
Şikayet t)eğeıienıiirmğ l,e (,çza Kı"ınrisl,ıınııı rapüııı
doğııılııııı"ında l}tlediı'Ç §nÇiiııcni taraiından uzaklnştİrnıo..r*r,
ı,erilir \,ğ ı.rııelı,ı Y""]r'!lüüurü;ı ııÇı
her ııdı{
haii.ı içiı.:ı
idari Pora cğz{isı 153iö sayılı Kahahatler Kanııııuııun jt. H,ıodd*ri)uygıılanır. çıılışırııılığı
r

ı.ırilir

\ü

' Al'ııı

e' lŞlcıeııiıı r'e 1ıcrstınrliıriıı yönelnıelikıç beliüi]en yasakiarı işicmektc ısraı.üı
ıılnıaşı vc yapılan ııyarılara ı,c
cerıılara rağıırcn iİıltıl}erine ısrarlı,.ieı,ıı:ı.etıııe.şi İıaiiııdc
Değ*rlcııiirnr* r* çcz_;ı Kıııııi5\t)nuntüı
Şikuıeı
ıiıP()rtı dtıirx11""'ndı. BeleıliYe [ıııcttırıçıııiıı kıırarı ile işlttenc
taşııı"ıiıııılıkiun ç,ır,.,ı,.1İ;;-..;;;';*,]*t,iıir.
Ar'ııÇıı Ç(Zü!'ü kÇııu Çla.r'ııı oluş şrıkli ağırlığı r,e ı,alışıncıi harşısıııdı kıınıisl,tınıın
ıek]ifi iİc ent:üıııençu

1ukarıdalti 1,iızılı uezalarclaıı riaha hailf nlaııı

1,İ ,1a cloüa

ağır olanı uygulayalıilir,

Kıınu ilı: iigi}i olartık 1'rıkaııda ıırıılan Kırklşreli Reieıliltsi Denetin"ıinduı
çaiışıııılacak özçi Halk
(}ıohtisleriııe t rl gulanıcak \'öneın,ıeliğin
Cgziı),ı üerektiı:eıı §uç sıır-ılaciık Fiilleı §ölümtintieki ğğziı
ı:ıikıırlıı'ı ıcıriilÇtı diizçıılcı'ııııiş ı,e kaıılın iiı,clcriıİuı tıirliği ile kırııjı*ı.iiıtıişıiı:,
1t_l.(ıç,2ıJ:l

]
]

&
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S; :
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T.C

'

KIRKLARELi BELEDİYE
BAŞı(ANLtĞt

Tarih: 2'll09ll02l

inıan KoMisyoNU RApoRu
03l0gl202ı EYLIjL AYl OLAĞAN, BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN, 17l05l202|
MAYIS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLiS TOPLANTISINDAN vE 0611012020 EKİM AYI
oLAĞAN BELEDİyE MECLİS TopLANTISINDA|ı{ iınan KoMiSyoNUNA HAvALE
EDiLEN KONULAR

Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis'l'oplantısı'ndan, Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan

ve Ekim Ayı Otağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan havale edilen konular ile ilgili olarak
Komisyonunruzca yaptığlmız çalışmalar sonucu, hazirlanan Komisyon Raporumuz aşağıda
sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.

|.

03ıOgl202i tarilıli BeJedil,e ]Vleçlis toplantısından lmar Komisyonuna havale edilen; TREDAŞ

yatırınrlar Direktcırlüğü Emlak ı,e Kamulaştlrma Mtidürlüğü'ııüıı 09.08.2021 tarihli l052090 sayılı
"DM05-TR22" v,e "Ziraat Bankası TR" isimli
}azısı: Şirket },atırım programıııda yer alan trafolardan
traft-ıların isabet ettiği sahaların imar planına "TRAFO YERİ" olarak işlenmesine yönelik hazırlatılan
öneri imar planı değişiklikleri ile

ilgili komisyon raponınun görüşülmesi.

Konu ilc ilgili olarak Komis1,onumuzca. Şehir İmar Planında, yerinde, kurum görüşlerinde ve öneri
imar plan değişikliği dosyasında yapılan inceleme ve değerlendiımeler neticesinde;

Artan nüfus yoğunluğunun getirdiği elektrik t[iketimine bağlı olarak, kentte doğan enerji ihtiyacıru
karşılamak amacıyla yeni trafo alanlarının oluşturulması amacıyla Kırklareli İli, Merkez İlçe, Bademlik
Mahallesi, 77 Ada 25 parselde Sağlık Tesisi Alanı'nda "DM05-TR22" nolg 54,00 m2 büyüklüğündeki
tratb alanııra

ilişkiıı

r,e Kırklareüi İli, Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi,735 Ada 116 Ticaret Alanı'nda

32,00 m] bü.v-tiklüğündeki trafb alanııra ilişkin

ilgili kurum tarafindan hazırlatılan ''Trafb Alanı" amaçlı

imar planı değişiklikleri Komisyonumuzca oybirliğiı,le uygun bulunmuştur.

T.C

"

ş§,

tğy

KIRKLARELi BELEDİYE
BAŞKAI§LIĞİ

s

iır,q.R

Tarih: 21l09l202l

KoMiSyoNU RApoRU

2. |7l051202l taıihli Belediye Meclis toplantısından lmar Komisyonunahavale edilenı Belediye mevcut
imar planında Y"nçoç:Serbest olarak belirlenmiş alanlarda imar planı değişikliği konusu: Kırklareli İli,

\1erkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 ada 11 ve 35 parselier'de yer alan Devlet Hastanesi Alanı
uygulaına imar planında ve nazlm imar planı tadilatında yapılaşma koşulları E:2.50, Y.noop=Serbest
o'Hastane Alaru" fbnksiyonunun,3l94 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 20.
olarak belirlenmiş olan

Maddesi uyarlnca emsal değerde değişiklik "v-apılmaksızın yi.iksekliğinin belirlenmesi amacıyla imar
planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Koııu ile ilgili o1arak Komisyoırutnuzca, dosl,asında. öneri imar plan değişikliğinde,

kurum

görüşlerinde, 28. |0,2020 tarih ve 7184 sayılı E,K.V.K. Bölge Kurulu Kararı'nda, 23.08.2021
1643688 sayılı

taih

E.K,V.K. Bölge Kunılu Müdürlüğü yazısında ve mevzuatta yapılan İnceleme

değerlendirmeler neticesinde

ve

ı

Kırklareli İli. Merkez İIçesi. Hamidiye Mahallesi, 373 ada 11 ve 35 parsellerden 35 parsel 63.489,19

m'

büvüklüğünde Nlaliye Hazinesi mülkiyetinde,

1l

parsel ise 2.604

m'

büyüklüğünde şahıs

mülkiyetinde olup, 02.07,2019 onay tarihli Devlet Hastanesi Alanı Uygulama İmar Planı değişikliğinde

ve Nazrm İmar Planı değişikliğinde yapılaşma koşulları E:2.50, Y.nrol:Serbest olan "Ha§tane Alanr"
lonksi1,onunda kalmaktadır.

3194 sayılı lmar Kanunu'nun Geçici 20. Maddesi uy,arınca, ilgili İdarenin kurum görüşüne uygun
tılarak. ııpıl;ışııııı küısrıllııı lırı,ısıı[-,1.5t..i.

\'.,,r,,ç:"l().()(l

nı olacak şckildc 373 ada 11 ve 35

parsellere

ilişkin hazırlatılan l/1000 Ölçekli Ul,gulanra İmar Plan değişikliği ve l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği dosyasının, 373 ada 35 parselde 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı tescil edilmesi sebebiyle,
Edirne Kültıir Varlıklarını Koruma Bölge Ktırulu'na sunulması neticesinde,23.08,2021 tarih 1643688
sayılı E.K.V.K. Bölge Kurulu Mlidüritiğü yazısında "...E.K,|'.K.B.K'nıın 28.10.2020 tarih

"-e

7l84 sayılı

kcıro,ı ila 3'3 aclu 35 parselde tescil edilen 3. Derece arkeolojiksit alanınayönelik2863 sayılı Kanunun

l7.

\,,tadde,şi

gereği, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,

Gösterimi, Lıl,gulaması, Denetinıi ve ]r[iielliflerine llişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hüktimlerine
uygttn

olırqk korııma umuçlı nlzün ve

de ğe

ntlir

rle

i l

m e

k

üz

er

e m üdür l üğiimüz e gönde

ııy,gulama imar planlarmm hazırlatılması ve kurulda
r il me s i

... "

denilınektedir.

Kırklareli İli. Merkez İtçesi. Hamidiye Mahallesi, 3'73 ada
1643688 sayıh

1l ve

35 parsellerde 23.08,202l tarih

E.K.V.K. Bölge Kurulu Müdürliiğü,vaztsı ve 28,|0.2020 tarih ve 7184 sayılı E.K.V.K.

Bölge Kurıılu Karan doğruitusunda koruma amaçlı imar planı hazırlatılmasına kadar konunun daha
sonraki Betedil,e ]Vleclis toplantılannda gönişülmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına oybirliği ile
karar ı,erilmiştir
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