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EdimeBelediyeSrrurlanDahilindeKarayoluUzeriParkYerleri.Parkmetreve

palt<o.uth part Yerleri ve Genel B6lge otoparklanna ait 35 maddeden ibaret Ytinetmelik
Meclis giindeminde yer almakla yaprlan miizake-red"t . ',..
Yerleri, Parkmetre ve
Edime Belediye Srrurlan Dahilinde Karayolu Uzeri Park
35 maddeden ibaret Ydnetmelilin
Parkomath Park Yerleri ve Genel B6lge otoparklanna ait
gekilde aynen kabul ve tasdikine, oybirlili ile karar verilmigtir'
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t-IZNNi PENT
EDiR}IE BELEDiYE SINIRLARI DAHiLiNDE KARAYOLU
VE
VT:IiI.i*, PANTT"TNTNE VE PARKOMATLI P-ARKYERLERi \rE GENEL
BOLGE OTOPARKLARI Y6NETMELiGi
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BiRiNci BOLtiM
ANIAq

srmrlan
Madde 1: Bu ydnetmeli[in amacl Edime Betediye BaSkanh[r
ve sokakiar kenarrndaki yaya
nlut1r.tif cadde ve soka,klar iizerinde veya ceplerde; cadde
park
faydalanmak suretiyle ve araqlann iicretli olarak;;il; ,y!* uofti-f"rinden
genel ve b<ilge
Ld"bil*"si' Iavesivle tesis edilmig veya edilecek olan park yerlen ile
ve usuller ile agrlacaflr bu
;;";k;v,;;t_.o" ," parkornatl park yerlerinin hangi esasgahgtrnlacafir,
izinsiz olarak
p*i y.a.ri*n hangi kurum, kurulug'veya kigiler tarafindan
ytirtitme ve
i-tly"t gor,"t.n bu iiir park yerlerine uygulan acak cezai hiikiimler ile denetleme,yaganar veya
arasrnda
t upotn,iit" ilgili esaslan ortaya koymak ve yetki konusunda kurumlar
Edime Belediyesi mticavir alan srntrlan
v^j*""rt olir geligkileri liderm"t suretiyle,dahilinde
.
tespit edilmesini ve ga1'tr,lmastru
iqJri.i"h otoparklann belirli esas ve usuller
igerisinde

sa[lamak.

TIUKUKi DAYANAK:
Madde 2:
A- Bu ydnetmelik 2918 sayrh Karayollan Trafik Kanunu'nun 79 maddesi ile bu kanuna
g6re grkartrlmrg olan Karayollan Trafik Ycinetmelili'nin 122 ve l5l.maddelerini
-B01.07.1993 taih ve 21624 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirltile giren otopark
Y6netmelili'nin 3.ve 4.maddeleri
C- 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 15/p maddeleri.
D- 2918 Sayrh Kanuna g<ire grkartrlan Karayolu kenannda yaprlacak ve agrlacak Tesisler
Haklondaki Yrinetmelik htikiimleri.

KAPSAM: Bu ydnetmelik Edime Belediye Bagkanhfir srmrlan iginde kalan ttim
cadde,sokak ve meydanlar iizerindeki iicretli park yerlerini, parkrnetre ve parkomatl park
yerleri ile bcilge ve genel otoparkl AI
n istasyonlarr,
, otogar ile olugturulan otoparklar
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ile iicretli olarak kullamlan Qekici, Kamyon, Otobiis park yerleri ile iicretli olarak kullamlan
kamu kurum ve kuruluglanna ait otopark olmaya mtisait bog alan , arazi ve arsalan kapsar.

TANIMLAR
Madde 4:

A- Belediyesi : Edime

Belediye Bagkanhlr'ru
B- Trafik Denetleme Kurulugu: Belediye BaSkanhfrna ba[L Trafik MtidiirluEtinii
c- Bdlge otoparklan ve Genel otoparklar: Edfme Belediyesi smrlarr igerisinde
kalan yerlerde gehrin veya bdlgenin mevcut ve gelecekteki gartlan ve ihtiyaglan
96z dniinde
bulundurularak imar planlan ile dtizenlenen ihtiyaca gdre veya daha 6nce trafik
Komisyon karan ile otopark srkmttsr yafanan ve gerek g<irtilen b6lgelerde ahnan kararlar
muvacehesinde ilan edilmig olan gergek ve ttizel kigiler ile resmi ve 6zel kurum ve
kuruluglara ait bo$ alan, arazi ve arsalar ile di[er kamu kurum ve kuruluglan ile dzel kigiler
tarafindan yaprlan ve igletilen otoparklan,
D- Karayolu Uzeri Park Yerleri ile Parkmetre ve parkomath park yerleri
Edime
Belediye srrurlan iginde kalan , cadde, sokak,meydan, grkmaz sokak yeya yaya yolunun
uygun b6ltimlerinden faydalanmak suretiyle agrlmrg olan ve karayolu iizerindeki trafik
akrmrm do$rudan ve dolayh olarak etkilemeyecek gekildeki ceplerde veya uygun durumdaki
yol kenarlannd4 park edilen siireyi, ticreti ve benzer bilgileri elektronik/mekanik tipte kaylt
edecek tarzda imal ediimig parkmetre ve parkomat makinelerinin veya cihazlarrnrn
konulmasr suretiyle agrlmrg olan park yerlerini,
E- otopark gdrevli kartr: Genel ve B<ilge otoparklanru iqletenler ile gahganlara
gtivenlik tatrkikatr sonrasrnda sakrncasrz olanlara Belediye Bagkanhlrnca diizenlenen

il

:

belgel

F- Denetleme formu : Daha rince il ve ilge Trafik Komisyon karar.lan do!rultusunda
faaliyet g6steren otoparklann bir takvim dahili esasrnda igletenin sorumluluklan bagta
olmak tizere, otopark ticretleri, tesis ve yardrmcl tesisler ile vb. konulannda gdrtilen
cksikliklerin tespitine iligkin formu ifade eder.
Bu ycinetmelikte yer alan ve agrklamasr bulunmayan diler deyimler igin ilgili kanun ve
ydnetmeliklerde kullamlan tammlar gegerlidir.

ixinci

!

BOLITM

Karayolu Uzeri Park yerleri ile Genel ve B6lge Otoparklann
Agrlmasrna ve Qahgtrnlmasrna Dair Esaslar

KARAYOLU tJZBNi PANX YERLERi:
Madde.S.: Karayolu tizeri park yerlerin.in talrt yolu biti$iginde agrlmrg veya
agrlacak olan

cep igerisinde olmasr zorur udur.

Madde

Yayalann gegigine enger olmayacak ve tehlikeye diigiirmeyecek gek de aynlmrg,
-6:
igaretlerle belirlenmig genig ve uygun durumdaki yaya yoflanna
da parl izni

verirebilii.

Madde 7: Cep agrlamayacak durumda olan ancak trafik yolunlufu
bak-rmrndan sakrncah
gtiriilmeyen ta$rt yolu kenarlanna.da-gerekli igaretl erin yaprlmasr
kaydryla park yeri izni
'
verilebilir.
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Madde 8: Madde 5,6 ve 7 de g<lsterilmig olan ticretli park yerlerinin agrlmasr Belediye
stnrlan igerisinde Belediye Meclisi'nin , Belediye smulan drgrnda Mticavii alan igerisinde il
Trafik komisyonu karan ile olur.
Madde 9: Karayolu tizeri park yerlerinin agrlmasr ydniindeki miiracaatlar Beledive Smrrlan
iginde Edime Belediye Bagkanh[rna, Belediye Srnrrlan drgrnda Mticavir alan iierisinde il
Trafik Komisyonuna yaprlrr.Bu miiracaatlarda; karayolu rizeri park yeri olarak galgtrnlacak
olan yerlerin plan ve projeleri, gerekli igaretlemelerin nasrl yaprlacagr, talep eiilen
cadde,
sokak meydan ve yol drgr alanlann tizerindeki ve yakrn ge*"iirrdeki t #t ur..rg ytinleri
,park
alamna yaprlacak olan girig ve-grloglar ile araglann ne gbkilde park edecek.teri ( yatay-dugeyyola paralel vb.) agrkga gdsterilir.
_

Madde l0: Belediye Meclisi veya il trafik Komisyonu kararlan dogrultusunda karayolu
iizeri iicretli park yeri olarak gahgtrnlmasma izin verilen bu ye.lir, Belediyesince
dtizenlenir. Cep yok ise cep agrrrr ve igaretrenir. Sdz konusu
iiark yerlerini ,-r.t*J u"yu
belirtrnek amacryla ta$rt yotu iizerine seyyar veya sabit direk, iazrk,zincir levha,rgrk ve
benzeri standart yol elemanlan drgrnda herhangi bir gekilde fiziki engel konulamaz. Bu
yerler mltlaka san renkli yol gizgi boyalan ile belirlenir ve igaretlenir. -Bu igaretlemelerde
garka izin verilen arag sayrsr park yaprlabilecek saatler, park gekli, park yeri tagraagrcr ve
bitimi vb. hususlar agrk olarak gdsterilir.
Madde l1: Karayolu tizeri park yerindeki araglar igin karayolunun bakrmrndan sorumlu
kurulug birimlerince ticret ahnabildigi
Karayolu i.izeri park yeri ile parkmetre ve
parkomath park yeri alanrrun genig olmasr belediye gcirevlisinin sayrca yeiersiz
kalmasr
nedeniyie bu park yerine ve park yerindeki araglara hakim olamamasr araglann usuriine
,
uygun olarak park ettirilmesi ve benzeri konularda Belediyeler hianet satin alabilir.
Bu
5393 sayrtr Belediye kanununun l5/p maddesi do[rultusunda bunlann 2.ve 3.ncii
9yT-du
kigilere kiraya verilmesi veya iglettirilmesi sa[lamr. Bu yerlerin iglettirilmesinde veya
kiralanmasrnda ilgili ihale yasasr htktimleri uygulamr.

gibi,

PARKMETRE VE PARKOMATLI PARK YERLERi:
Madde 12: Parkmetre ve parkomath park yerleri

ile gili iglemrer, bu ycinergenin ,,Karayoru

u11 fark yerleri" baghlr altrndaki 5,6,7,g,9,10
ytirtittiltir.
GENEL VE BOLGE OTOPARKLARJ

ve lt.'maddeierinie goiterildigi gekilde

:

Madde.l3:. Edime Berediye srrurlan igerisinde muhtelif b<ilgererde
o bdrgenin mevcut
lan,e6z riniinde bulundurularak diizenren-en g.re.r. ,.y'u n:ir.i
r,ieil",
]?:::,::*111
ifllzae
rre
resml ve ozer kurum
ve k,ruluglara ait otopark olmaya miisait bog aian, arazi ve
arsalan
'.ffi"J* ,"yu
gegici otopark yeri olarak an etmek
bu otoparkran iqretebilmesi igi,
-ve
tigtincti kigilere izin vermek, Belediye Meclisinin
karanna balldrr.
Madde 14: Bdlge otoparkr veya genel oto park agmak
i steyen gergek veya tiizel kigiler ile
resmr veya dze I kurum ve kuruluglar bu mtiracaatlann
r rincelikle Belediyeye balh imar
Mtdiirlii firi'niin uygun gririigtinii de almak sureti yle
Edime Belediye Bagkanh[r'na
yaparlar Yaprlan bu teklifler Belediye Meclis
inde de[erl endirilir.
Belediye Meclisine
gkin dosyada;
Sahiplik Belges

i

'
'
'
'

Vaziyet Plam
Rdperli Kroki
imar durumu uygunluk belgesi
Otopark agma istemi ile ilgili dilekge.
Bir plan iizerinde gerekli igaretlemeler otopark yeri igin baqvurulan yerin yakrn gewesindeki
Trafik akg y6nleri belirtilir.Belediye Meclisinin uygun g<irerek kabul ettifii genel ve b6lge
otoparklanna ruhsat verilir. Genel gtivenlik ve kamu esenlifi bakrmrndan otopark igleticisi
ile gahganlan hakkmda genel gtivenlik ta}kikatr yaprlaca[rndan bu ylrlere ruhsat
verilmeden dnce bu husus g<iz cintinde bulundurulur ve bu ydnergenin
maddesinde
gdsterilen hususlann yerine getirilmig olmasrnr arar.

lj.
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Madde 15: Bu ydnetmelik de gdsterilmiq otopark ve park yerleri igin daha 6nce ahnmrg
olarr il Trafik Komisyonu kararlan ve Belediye tvtectli karartan ruhsat mahiyetinde
olmayrp, bu yerlerin otopark olabilecefiine girig ve grkrglanmn uygun oldufuna dair
tespiuir. Bu yerlere ruhsat verilmesi iglemi her zaman igin-, Edime Belediye Bagkanhflr
ruhsat birimince yaprlrr. Ruhsat verilirken otoparkrn sigorta kapsamrnda oimasr ,
iqleticilerinin ve gahgaalanrun gtivenlik ta}kikatrrun yaprlmrg olmasr gartlannrn yerine
getirilmig olmasr garfl aramr.
Madde 16: 5393 sayrh Kanun dncesinde daha 6nce Belediye Bagkanhklannca verilen igyeri
a9ma ve igletrne ruhsatlan kazarulmrg hak olugrurur. otoparkrn bulundugu b<ilgenin defiigen
ve geligen ulagrm alt yaplslna paralel olarak zaman igerisinde trafik ve ulaqrm aqrsrndan
sakrncah hale gelen veya benzer nedenlerle kaparlmasr zaruri olan bu park yerleri ve
otoparklar; teklif aranmaksrzm Belediye Meclis karan ile kapatrlrr ve verilen otopark ruhsatr
Edime Belediyesi Enciimen karan ile iptal edilir.

Madde 17: Belediye Meclisi, imar durumunda otopark olarak gristerilmemig yerler igin,
(lmar Mtidiirlti$i'ntin uygun gdri.igiiyle birlikte) teklif edilmesi halinde o yerin gegici otopark
olarak ilan edilmesi ve bunlann sahiplerine veya iigtincii kigilere igletilmi.i igin irin
verebilir. Bu durumda gegici otopark olarak ilan e<iiien bu yerin imar piamnda otopark
olarak tahsis edilmesi gartr aranmaksrzrn gegici otopark mhsatr verilir.

oTopARK GoREvLiLERi VE i$LETENLER
Madde 19: Genel ve brilge otoparklanru gahgtrran ve iqleten kigiler hakkrnda giivenlik
tahkikatr yaprlrr. Bu kigilerin organize suglar,ter6r, hrrsrzlk ve ytz kvrur.u difier siglardan
hiiktim giymemig olmasr veya taksirli suglar harig 6 aydm fazla mahkumiyet ..L., ui.r.,g
olmasr gerekir.

Madde 20: Genel ve B6lge otoparklanm igletecek olan kigiler haklannda yaprlacak
tahkikat
ve bu talkikat sonucu drizenlenecek oropARK GoREviisi BELGESi
i.aJ"t Nuin,
ctizdan sureti, 2 Adet ikametgah ilmtihaberi 1 Adet cumhuriyet Bagsavcrh[r
sabrka sicil
kaydr 3 adet resim ve bir dilekge ile birlikte Edime Belediye Bagkaahgrna
mriiacaat ederler.
Bu kigiler hakkrnda gerekli tahkikatrn yaprlmasr Edime Belediye
Baikanrrfir ta.ar,naan it
Emniyet Miidtirltiltinden veya il Jandarmi Komutanhlrndan talepedilir.

iii"

Madde 2I: Genel ve Bdlge o toparklanm igletenler ile gahqanlan
igin, il Emniyer Miidituliigii
veya Il Jandarma Komutanh
lma balh birimlerce gtivenlik ta}kikatlan yaprldrktan sonra
sakrncasrz olanlara Edime
hSrnca OTOPARK GOREVLISI BELGESi
verilir. Bu belge olmadan
k igl etmec.iligi yaparnaz

ve

(\

otoparklarda

galiamaz. OTOPARK GOREVLiSI BELGESI sadece daha 6nce il Trafrk Komisyonu
k *l*n.u ilan edilen otoparklar ile 5393 sayrh kanun gerefi Belediye Meclisi tarafindan
agrlmast uygun gdriilen genel ve bdlge otoparklan igin verilir'
Madde 22: Gtivenlik tahkikatr; genel ve btilge otoparklannln igleticisi,6zel hukuk tiizel
kigileri ise girketler bakrmrndan yonetim kurulu [yelerinir:, diler olugumlardan ba.['omrndan
ise icra orgam ve Genel Miidtirti hakkrnda yaprlrr. Birinci fikrada belirtilen durumlara
diigenlere Jtopark igletmecilili izri, gahqanlama gahqma imi, bu otoparklara ise nrhsat

verilmez.

'.i

Madde 23: Genel ve b6lge otoparkrru igleten veya gah;an kigi ve kurumlarda bir de[igiklik
oldu[unda bu de[iqiklik yaprimadan 6nce Edime Belediye Baqkanhprna bilgi verilir.
otop-arkrn yeni igGticisi ile gahgam bu madde htilciimlerine tabidir. Bu htikme uymayan
iqletrnecileie birincisinde 250 YTL pata cez;r* uygulan:r. ikincisinde ise daha 6nce verilen
oiopark ruhsatr iptal edilir. Bu iglemler Belediye Enciimen karan ile yaprlrr'

UquNcu BOLUM
Otopark Ucretlerinin Belirlenmesi ve igletenin Sorumlulufu

OTOPARK UCNT

Madde 24

:

IBNi:

Bu ycinetmelik de bahse konu karayolu tizeri park yerleri, parkmetre ve

parkomath park yeileri ile genel ve brilge otoparklannda uygulanacak olan fiyat tarifesi
belediye Miclisi tarafindan belirlenir. Belirlenen tarifenin tizerinde iicret altnamaz.

iglrrnuix

SoRUMLULUKLART:

24.lvladdede Belediye Meclisi nin beiiriedifii fiyat tarifesi, rahatirkla
g6riilebilecek bir yerde asrh bulundurulur. Bu tarifenin iizerinde iicret aldrfr tespit edilenler
[uU.-au yasal iglem yaprlrr. Bu htikme uymayan igletmecilere birincisinde 250 \TL para
cezasr uygulanr. ikincisinde ise verilen otopark ruhsaI iptal edilir. Bu iglemler Belediye
Enciimen karan ile yaprlrr.

illadde

25:

Madde 26: Bu ydnergede bahsi gegen park yerlerindeki araqlar ile otoparklardaki araqlann
sigorta kapsamrna altnmast zorunludur.
Madde 27: Bcilge ve genel otoparklan ile karayolu iizeri park yerleri igletenler, ilgili vergi
mevzuatl kapsamrnda yazar kasa veya perakende satrq fi;i bulundurmak ve aldrflr iicret
kargrh[rnda belge vermek zorundadtr.

Madde 28: Otopark igleticileri, otopark igerisine park etrnig olan araglann herhangi bir
qekilde hrrsrzhk, yangrn, emniyeti suiistimal vb. gibi arag sahibinin mafduriyetine neden
olabilecek , vuku bulmasr muhtemel olaylara kangmamasr igin gerekli difier tedbirleri almak
zorundadrr.

TESiS VE YARDIMCI TESiSLER:
Madde 29: Otoparktaki araglann giivenlifini saflamak agrsrndan otopark etrafi yol cephesi
dahil zeminle bitig ik olacak gekil de teJ 6,rgii
a h: 1.50 cm
var gibi fiziki engellerle
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asfalt,
!:Tl^ir
% 12 yi?emin
gegmemesi

beton, parke ta.qr veya prefabrik betonla kapramr. Bu zeminin egiminin
gerekir. Girig ve grkrglann inig veya 9rkr9 ef imli olmasr dunim.nda
zeminin trtrlh veya kanalh bir gekilde dtizenlenmesi , h"i.roi.t^-ri rahatlkla goriilebiilcek
gekilde__rgrklandrnlmasr, arag girig ve grkrglannrn trafik akrmrru
engellemeyecJl bir gekilde
tesis edilmesr zorunlu olup, otopark drgrndan gtivenrik engeline
iutrn y".a"u yur-uyu
mtisait ot, odun, gdp kutusu vb. nesneler kaldrnlrr.
. Aynca otopa* alaru igerisinde, arag park yerleri gizg erle igaretrenir,'Uo.ai,
otoparkrn
alammn durumuna g6re arag durma noktalanna
O.tS
o,i *uE .top..i,r.yu
1n:
u5,
konulur alan mtisaitse yaya kaldrnmr tesis edilir,
ve Bdlge otoparkrannda otopark alanian '5000 m2 biiyiik ise aragrann giriq
. Genel
ve
c{ulara ydnlendirilmesi igin trafik igaret ve levhalan ile otoiarklann grrf kd;i;r,
:tiriictiniin g<irebilece[i gekilde park yeri alammn durumuna gore tiog veya'DolU yazrh
bir levha asrh bulundurulur.
Otopark igerisinde su tahliyesi igin drenaj sistemi yaprlmasr zorunludur.
Madde- 30: otoparklarda yarucr, yakrcr, parrayrcr madde tagryan
araglann, diler aragrarra
aynr biiliimde park etrnesine izin verilmez. LpG gazr ile gahgan
araglar igln uy., u"l. p*t utu',
oluqturulur. 800 M2 yi gegen otoparklarda yetirri mit<raraa motosiklet,
bisiklet ve mopet
cinsi araglar igin park yerleri aynlrr.

DoRDUNCU BOLUM

DENETiM VE KAPATMA
Madde 31: Bu ycinetmerikte.bahsi gegen park yerreri ile gener ve
brilge otoparklan , Edime
Belediye BaSkanhlr Trafik kurulugu, befterdarhk, r-ors ucrtgesi
,o.,r-luruk alanrnda
Emniyet Miidrir.lii[tine, ir Jandarma Komutanrrlr sorumruluk ilamnda
ir" il r-aur-u
Komutanfilrna bafih birimrer tarafindari kendi girev ve yetkileri yriniinden
kontrot eain.
Yaprlacak olan kontroller habersiz olaca[r gibi hazrrlanacak
tir "atvim aarriiira"- p"iy"1il
!]. ,Tn- dilimi igerisinde haberli denetimlei de yaprlabilir.
Yaprlan
denetimlerle ilgili_ denetleme formu olugturulur, gdrtiren eksiklik
_bu
ve aksakhkrar
-n,
bu denetleme form,na yazrrarak form g i kurum ve kriruluglara
gonJ*rir.
ro..
tizerinde yer alan eksikliklerin giderilmesi igin itgitlsine
ek siire verilir. Verilen siire sonunda
eksikliklerin giderilmedilinin g<irtilmesihalinde -bu otopark
kapatrrrr r"p"tr* lEr"-[i ro.
madde htiktimierine grire yaprldr[r gibi 33. madde
hiiktiLrnlerine gir" a" yup,i ..
_

Madde 32 : Bu y.netmelikte. bahsi gegen park yerleri ile
otoparklar , imar plamnda
yaprlacak degigiklere, irin geligen ve -aigigin
t.ufik utt yup,rinu, oui,t ,i.ftiruryon
projelerinde yaprlggak deligikliklere bagl ol-arak
,eyu g"r"t *uyiq u"'grr.riiEil
ycinde etkilenmesi harlerinde kapatrrabilir.
Kapatma i9te"-i".irae'aug,ai
"]r;r*

gori.i[rl*, ,"

usuller uygulamr.
a) Trafik gtivenli [i ydntinden kapatrna; bu ydnetmelikte
bahsi gegen park yerleri ile genel ve
brilge otoparklan ge9en zaman igerisinde, yakrn
veya civar gevresindeki trafik diizenini ve
giivenli[ini bozacak hale geldi!inde kapatrlabilir.
Ya.krn ve civar 9evresl ndeki nafik dtizeni
ve giivenli lini bozacak hale gelen park
yerleri ile otoparklar hakkrndaki tes pitler,
Belediye Baqkanhfr Trafik Denetleme kurulu$unca
yaprlrr. Yaprlan bu tespitlerle b u yerlerin stiresiz
olarak kapatrlmasr BelediyeMeclisi
karan ile olur. Verilen otopark n:hsatr Edime
Beledi yesi Enciim en karau ile iptal edilir
b) Deligen trafik sirkril
una
alt yaprsrna ballr olarak zonrnluluk av eden
kapatrna: Belediyesinin
k alt yaprsrna !L olarak veya o bdlgedeki

yeni trafik sirkiilasyonuna gdre kapatrlmasr zorunluluk arz eden park yerleri ile otoparklar
Belediye Trafik Denetleme Kuruluqunun gdriigti de ahnmak suretiyle Belediye Meclisi
karan ile olur. Bu yere verilen otopark ruhsatr Edime Belediyesi Enciimen karan ile iptal
edilir.
c) Sug iqlenen sug igleyenlere yatakhk yapar hale gelen ve suglulan banndrran civar ve
gewesindeki sakin.leri siireklilik arz edecek gekilde rahatsrz eden ve rahatsrzhfia konu olan
hususlan ikazlara ra[men gidermeyen park yerleri ile otoparklar siiresiz olarak kapatrlrr. Bu
htikme giren kapatnm iglemi il Emniyet kuruluglanmn dogudan Belediye Baqkanhfirna
veya il Traiik Komisyonuna yapacalr teklif tizerine BeGdiye Meclisi veya il Trafik
Komisyonu karan ile olur. Bu Kurumlann karan sonrasrnda bu yerler Belediye Enctimeni
karan do[nrltusunda ruhsatr iptal edilerek kapatrlr. Gecikmesinde sakrnca olan hallerdeki
kapatma iglemleri Mtilki Amirin onayr ile yaprlr ve kapatna iglemi ilk Belediye Meclisi
veya il rrafik Komisyonu gtindemine ahnarak karara bafilarur ve bu karar sonrasr Belediye
Enciimeni tarafindan ruhsat iptal edilerek kapatrlr.

BE$iNCi BOLUM
YURORLUK
Madde 33- Bu yrinetmelik, Edime Belediye Meclisi karan ve bu karann Edime Beledive
Bagkanh[rnca onaylanmasrru mtteakip ilaru ile ytiriirliige girer.

Yiiriitme
Madde 34- Bu y6netmelifii Edirne Belediye Ba;kanl[r yiirtittir
Gegici Hiikiimler

Nladde 35- Karayolu iizeri park yerleri parkmetre ve parkomath park yerleri ile genel ve
b<ilge otoparklan bu ycinetmeli!in ilgililere teblig tarihinden itibaren 6 ay igerisinde
ycinetmelile uygun hale getirilmek zorundadrr. stire bitiminde y6nergeye hilafinda faaliyet
gdsteren otoparklar kapatrlr.
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