T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
HİZMET BİNASI KAPALI OTOPARK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç:
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden Kütahya Belediyesi hizmet
binası kapalı otoparkı içerisinde araç trafiği düzeninin sağlanması ve kapalı otoparkların
kullanılma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam:
Madde 2 - Hizmet Binası Kapalı Otoparkına giren/park eden bütün araçları kapsar.
Dayanak:
Madde 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, Karayolları
Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4 -Bu yönergede geçen;
a) Belediye
: T.C. Kütahya Belediyesini,
b) Hizmet Binası
: T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binasını,
c) Misafir Araç Giriş Kartı : Plaka tanımlama sistemine kayıtlı olmayan ancak
Belediyeye ziyarete gelen kişilerin kullandığı araçlar için giriş kapısında
ehliyet/kimlik karşılığı alınan kartı,
ç) Araç
: Hizmet Binasına getirilen her türlü motorlu taşıtları,
d) Güvenlik Görevlisi
:T.C. Kütahya Belediyesinde görev yapmakta olan özel
güvenlik görevlisini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar
Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri:
Madde 5a) Otoparka girmeye izinli araçların trafik işaret ve işaretçilere ve trafik kurallarına
uygun olarak hareketlerini denetlemek, uyarmak, ihlal belgesi düzenlemek.
b) Personel için düzenlenmiş olan otoparklara tahsis edilen statüye uygun park
yapılmasını sağlamak, denetlemek, gerekli uyarı ve tedbirleri almak.
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen esas
ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemek, trafik suçları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri ile her türlü işbirliğinde bulunmak.
ç) Otopark alanında trafik akışını olumsuz etkileyen hususları tespit etmek.
Uyulması Gereken Kurallar:
Madde 6a) Hız Kuralları: Hizmet Binası kapalı otoparkında hız sınırı (20) km/saattir.
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b) Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü: T.C. Kütahya Belediyesi otoparkında
YAYALARIN TARTIŞMASIZ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçların yaya geçitlerinin
gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur.
c) Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
ç) Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
d) Plakasız araçlar otoparka alınmaz.
e) Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları otoparka alınmaz.
f) Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri
halinde bir daha otoparka araç ile girmelerine izin verilmez.
g) Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik
dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır.
h) Personelin araçlarını Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemine
kaydettirmeleri zorunludur.
ı) Personel araçları giriş kapılarından Plaka Tanıma Sistemi ile 08:00-20:00 saatleri
arasında otomatik olarak giriş yapacaklar, 20:00’den sonra ise otoparka giriş kapılarından
kontrollü giriş yapılacaktır.
i) Misafirlerin hafta içi saat:20:00’dan sonra, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde
araçla otoparka girişleri kabul edilmeyecektir. Başkanlık makamı gerek gördüğü zamanlarda
belirtilen saat sınırlamalarını değiştirebilir.
j) Personel araçlarının otoparka girişte çıkış kapısını kullanmaları kesinlikle yasaktır.
k) Araçların otopark alanında yeşil ile belirlenmiş park yerleri haricindeki yerlere park
etmeleri kesinlikle yasaktır.
l) Resmi araçlar için tahsis edilmiş yerlere araç park etmek yasaktır.
Plaka Tanımlama Sistemi ve Kullanım Esasları
Madde 7a) Hizmet Binası kapalı otoparkına özel araçları ile sürekli giriş yapacak personelin
otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile Plaka Tanımlama Sistemine
araçlarını kaydettirmeleri zorunludur.
b) Plaka Tanıma Sistemine kayıt ettirilmeyen araçların otoparka düzenli ve sürekli
girişine izin verilmez.
c) Plaka Tanıma Sisteminde kayıtlı araç satıldığında veya devredildiğinde Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
ç) Plaka Tanıma Sistemine her personel adına sadece 1 adet araç kaydedilebilir.
d) Plaka Tanıma Sistemine kayıtlı olmayan, ancak misafir olarak gelen araçların
otopark girişinde “Misafir Araç Kartı-Ziyaretçi Kartı” almaları ve bu kartı otopark içerisinde
kalınan süre boyunca karşıdan görünecek şekilde taşımaları gerekir.
Park ve Seyir Kuralları
Madde 8a) Otoparklar; personel otoparkı, resmi araç otoparkı, meclis üyeleri otoparkı şeklinde
sınıflandırılmış olup, resmi araç otoparkına personel araçlarının park etmesi yasaktır.
b) Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve ayrıca giriş-çıkış yönleri
işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini engellememesi
için çizgilere ve işaretlere uyulması zorunludur.
c) Motosikletlerin araç otoparklarına araçların park etmesini engelleyecek şekilde park
etmeleri yasaktır.
ç) Taşıma ve yükleme/indirme amacıyla kısa süreli de olsa hiçbir araç, araç geçiş
yolunu tamamen kapatamaz.
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d) Park için ayrılan alanlar dışındaki yerlere park edilemez. Yasak yerlere bırakılan
araçlara görevliler tarafından ihlal duyuru uygulaması yapılır.
e) Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park etmesi
kesinlikle yasaktır.
f) Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Belediye sorumlu değildir.
Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 9- Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar. Uygulanan ceza puan sisteminde
cezalandırmaktan çok caydırıcı olmak amaçlanmaktadır. T.C. Kütahya Belediyesi mensupları
otopark yollarında araçla dolaşmanın kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu göz ardı
etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.
Otopark içerisinde ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren asli kusurlu sürücülere süresiz
olarak otopark içerisinde araç kullanma yasağı uygulanır. Ayrıca bu yönergede belirlenen
kurallara ve/veya Karayolları Trafik Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için
Başkanlık Makamınca belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra
Başkanlık Makamının gerekli görmesi halinde sürücü ceza puanına bakılmaksızın Belediye
Disiplin Kuruluna sevk edilebilir.
a. Ceza Puanları
• Resmi araçlar için tahsis edilmiş yerlere park etmek (6) puan,
• Ters yönde seyretmek (8) puan,
• Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek (3) puan,
• Tehlikeli şekilde araç kullanmak (4) puan,
• Park kuralı ihlalleri (6) puan,
• Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak (4) puan,
• Emniyet kemeri veya kask takmamak (2) puan,
• Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak (2) puan,
• Yasal belgeleri bulundurmamak (2) puan,
• Görevlilerin ikazlarına uymamak (3) puan,
• Yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermek (8) puan,
• Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak (6) puan,
• Plaka Tanıma Sistemine kayıt yaptırmamak (3) puan
b. Yaptırımlar
Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme T.C. Kütahya Belediyesine kayıtlı sürücülerin
tümünü kapsamaktadır. Plaka Tanıma Sisteminde kayıtlı olmayan araçlar için Zabıta
Müdürlüğünce Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekibi görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca
bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre Zabıta Müdürlüğünce otoparka alınmayabilirler.
1. Kural ihlalleri sonucunda bir mali yıl içinde ceza puanları toplamı (21) olan sürücünün
aracı Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından (3) ay süreyle silinir. Bu süre içerisinde ceza alan
araç otoparka alınmaz. Durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Müdürlük yöneticisine yazı
ile bildirilir.
2. İkinci kez (21) ceza puanına ulaşan sürücünün aracı Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından
(1) yıl süre ile silinir ve bu süre içerisinde bu araç otoparka alınmaz.
3. Üçüncü kez (21) ceza puanına ulaşan sürücünün aracı Plaka Tanıma Sistemi
kayıtlarından Başkanlık Makamı kararı ile (2) yıldan az olmamak üzere silinir ve bu süre
içerisinde araç otoparka alınmaz.
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4. Gerektiği hallerde; kişinin ceza puanına bakılmaksızın Başkanlık Makamı uygun
görülecek bir süreyle, araç sürücüsü olarak otoparka alınmama cezası verebilir veya disiplin
soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.
5. Bir mali yıl sonunda toplam ceza puanı 12 ve altında olanların ceza puanları silinir ve
bir sonraki mali yıl için sıfırdan başlar. (12 )puanı aşanlar ise yeni mali yıla, aştığı kadar
puanla başlar. (örneğin, bir önceki mali yılda toplam (15) hata puan almış bir sürücü, yeni
mali yıla (3) hata puanıyla başlar.)
6. Sürücü belgesi olmayan sürücüler, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekibine teslim edilir ve
işlemlerin tamamlanmasını müteakip otopark dışına çıkarılır.
Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar
Madde 10a. Alkollü araç kullanmak,
b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile
yarışmak,
c. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen idari
personele hakaret etmek,
d. Başkalarını araç ile taciz etmek ve trafik kazasına karışmak,
e. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile otopark’a girmek,
Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun Uygulanması
Madde 11a. Otopark içi trafik kurallarını ihlal edenlere “Trafik Kuralları İhlal Duyurusu” yapılır.
b. Trafik Kuralı İhlal Duyurusu sürücünün kendisine tebliğ edilir, sürücünün tebellüğ
etmemesi durumunda; duyurunun “Tebellüğ Eden” bölümüne “İmzadan imtina etmiştir” diye
belirtilir ve tebliğ edilmiş varsayılarak sürücünün kayıtlarına işlenir.
c. Trafik Kuralı İhlal Duyurusunun yapıldığı sırada sürücünün bulunmaması halinde
duyuru düzenlenir, düzenlenen duyuru aracın camına takılır ve sürücünün kayıtlarına işlenir.
d. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğüne
başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan alınan sonuca itiraz etmek isterse dilekçe ile
Başkanlık Makamına yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir.
e. Sürücülere yapılan tüm bildirimler sisteme işlendikten sonra T.C. Kütahya Belediyesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü veri tabanında bulunan e-posta adresi esas alınarak yapılır. Bu e-posta
adresine yapılan bildirimler sürücü tarafından alınmış sayılır.
Genel Hususlar
Madde 12a. Otopark içerisinde meydana gelen trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya trafik
şikayetleri 0274 999 19 43 numaralı telefon ile 2600 veya 2602 dahili telefonlara bildirilebilir.
b. Yazılı olarak ise guvenlik@kutahya.bel.tr adresine bildirilebilir.
Trafik Kazası Halinde Alınacak Önlemler
Madde 13a. Aracınızı tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurup emniyet tedbiri alınız.
(Örneğin: İlk olarak reflektör koyunuz)
b. Zabıta Müdürlüğüne 0274 999 19 43 (2600 veya 2602 dahili) ve 112 Acil Çağrı
Merkezine kazayı bildiriniz.
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c Aracınızı kaza yaptığı hali ile olduğu gibi Güvenlik personeli gelinceye kadar bırakınız.
Ancak, yaralanma halleri dışında, yalnız maddi hasar oluşması durumunda, diğer araç
sürücüsü ile anlaşırsanız fotoğraf çekme ve kroki çizimini müteakip aracınızı çekebilirsiniz.
d. İstendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgeleri vermeye hazır
olunuz.
e. Kaza yerinden Güvenlik personeli gelinceye kadar ayrılmayınız.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 14- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlük:
Madde 15- Bu Yönetmelik T.C. Kütahya Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Kütahya Belediye Başkanı yürütür.

Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 88 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip
Özgür MUSLU
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Katip
Fuat GÖKÇE

