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Abdullah YENİGtjN Başkanlığında Mardin
UKOME, Büyiikşehir Belediyesi Genel Seketer Yarümcısı
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve aşağıda isimleıi yazılı

Yerleşkesi Toplantı Salonunda gündeminde bulı-ınan konuları görüşmek üzere toplanılmıştır.
Mardin il Emniyet Müdürlüğü'nün 04.01.2020 tarih Ve

202|01041630203 53 73 sayılı yazısı.
Ttr',Ki.Ii' :202I yıh için yetkilendirilmiş otoparkların çekme, kurtarma,

götürme, otopark güncellenmesi talebi ile ilgili teklif.
MrV?IrAr
HI]KIIMI,İ',RI :5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu' nun 7. maddesinin f

bendi ve aynı Kanununun 9.maddesi, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin l8.maddesi ve iIgili diğer Kanun ve Yönetmelikler.

AI.T KOMİSVON RAPORU : Dosyasında yapılan incelemelerde; GünUn şartları, sosyal durumlar
ve tüm diğer kriterler (TEFE/TÜFE oranları, akaryakıt fiyatları, araç bakım/onarım giderleri, muayene, sigorta,
güzergah belgesi ücretleri vs..) göz önünde bulı.ındurularak, hem esnafın hem de vatandaşlann mağduriyetleri de
değerlendiri|erek yeni fiyat tarifesi komisyon tarafindan tanzim edilerek, Yetkilendiriimiş Otopark ücret tarifesi,
Çekici Ücret tarifeleri ve ek şartları;

Günlük Belirlenen Otopark Ücreti;
ct-ıııÜx:
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ARAÇ CiNSİ

Trafikten menedilen, Trafik kazası
nedeniyle çekilen, alıkonulan,
yasak yer ve hallerde park eden ve
buluntu nedeniyle muhafaza altına
alınması gereken araçların çekme
ücretleri

Çekici ve kurtarıcılarrn
müdahalede bulunduğu kazalarda

ekstra kurtarma ücretleri

Elektrikli BisikIet, Motorlu BisikIet,
Motosiklet

45 TL l 1.50 TL

Otomobil, Kamyonet, Arazi Taşıtı l00 TL
Minibüs, Midibüs,
Traktö(römorksuz) ve Diğer tarım
araçları

l25 TL

Otobüs, Kamyon çekici(Römorksuz),
Traktör (Rtımorklu) l55 TL
Çekici (Römorklu), Tır, İş Makinesi l80 TL 3l0 TL
Emniyetin güvenlik tedbirleri
kapsamında ve kamu kuruluşlarının
altyapı-üstyapı çalışmaIarı nedeniyle
çekilen araçlar

30 TL

Aracın cinsi Günlük Ücret ( 30 güne kadar) 30 Günden Sonra Günlük Ücret
Elektrikli Bisiklet, Motorlu Bisiklet,
Motosiklet

4TL 2TL

Otomobil, Kamyonet, Arazi Taşıtı l0 TL 5TL
M inibüs, Midibüs, Traktör(römorksuz)
ve Diğer tarüm araçları, .

12.50 TL 6.25 TL

Otobüs, Kamyon çekici(Römorksuz),
Traktör (Römorklu), Çekici
(Römorklu), Tır, İş Makinesi

20 TL
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40 TL

60 TL

250 TL

25 TL

l0 TL
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a) Be|ediye sınırları Merkez Valililt/Kaymakamlık olmak üzere, l5 km çaplı mesafeye kadar çekilecek araçlar
için tabloda belirtilen ücretler uygulanacaktır. l5 kilometrenin üzerindeki mesafelerde ise tİbloda belirlenen ücretlere
ilaveten gidiş dönüş olacak şekilde kilometre başına 6 TL alınır( SADECE, TEK YÖN ÜCRETi ALlNlR).b) Fiyatlara KDV dahildir.
c) Yol ve banket üzerinde bulunan araçlardan kurtarma ücreti alınmayacak olup, bunun dışındaki kurtarma
faaliyetlerinde kurtarma ücreti alınacaktır.
d) Çekici veya vinç vasıtası ile çekilmeyen araçlardan çekme/kurtarma ücreti alınmaz.

İl Genelindeki Yetkilendirilmiş Otoparkların İştetiın Şartları ve Kuralları:
a) Kent genelindeki otoparkların Belediye Başkanlığından işletme ruhsatı alması zorunludur.
b) UlaŞım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen ücret tarifelerinin vatandaşlann rahatça
görebileceği şekilde tabelalarının işletmeci tarafından yapılması ve otopark girişlerine asılması. Ayrıca çekici ve
kurtarma hizmeti yapan taşttların üzerinde güncel ücret tarifelerin bir örneğinin bulundurulması zorunluduı.
c) Çekilen veya otoparkta bu|unan araçlar, sahiplerine teslim edilirken araç çekme, kurtarma veya otopark
ücreti karşılığında tahsilat makbuzu ve araç teslim fişi düzenIenmesi zorunludur.
d) Park yasağı ihlalleri sonucunda çekilmekte olan aractn sürücüsünün, aracının yanına gelmesi ha|inde
herhangi bir ücret talep edilmeksizin araç sürücüsüne/sahibine teslim edilmesi zorunludur.
e) Otopark veya Yetkilendirilmiş Otopark işletmecisi belirtilen ücretten fazlasını alamaz. Bu ücretlerin dışında
farklı bir ücret aldığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlem yapıtacaktır.
fl İşletmeciler 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 122. Maddesinde belirtilen şartları yerine
getirmesi zorunludur. Bu şartlarl yerine getirmeyen otoparklara işletme ruhsatl verilmeyecektir.
C) Çekilen araçlarda hasar meydana gelmemesi, otoparklara teslim edilen araçların hasar görmemesi için
gerekli tedbirleı işletmeci tarafından alınacaktır.
h) Emniyetin Güvenlik tedbirleri kapsamında ve kamu kuruluşlarının altyapı - üstyapı çalışmaları nedeniyle
çekilen araçlar için otopark ücreti 48 saat için ücretsiz olup aşan durumlarda, 48 saat sonrası günler için normal
otopark ücreti alınacaktır.
Şikayet, Denetim ve Ceza:
a) Denetim ve şikayetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri
tarafından değerlendirilir.
b) Bu hizmetlerin ifası sırasında belirlenen şartlara uymayan veya herhangi birini ihlal ettiği tespit editen
işletmecilere gerekli yaptırımlar ilgili idare tarafından uygulanır.

Şeklinde düzenlenmesi ve yukaııda belirtilen tablo ile ücret tarifelerinin, İl Genelindeki Yetkilendirilmiş
Otoparkların İşletim Şartları, Kuralları, Şikayet, Denetim ve Cezaların uygulanması, yetkilendirilmiş otoparklar ile
ilgiIi düzenlenecek ek şartları belirtir protokollerin İlİlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ile i|/ilçe Jandarma
Komutanlıklarınca yapılması, Emniyetin güvenlik tedbirleri kapsamında ve kamu kuruluşlannın a]tyapFustyapı
çalışmaları nedeniyle çekilen araç sahipl€rin€, çekme işlemini gerçekleştiren kurum tarafından Pol-net sistemleri
üzerinde kayıtlı cep telefonu üzerinden bildirimde bulunulması, Komisyonumuzca uygun görütmüştür.

KARAR :Konu ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde; alt komisyon
aynen KABULÜNE, Komisyon Başkanı ve katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
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