
 

 

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Trafik Komisyonu Raporu) 
 

 

  04.01.2021 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza müştereken havale 

edilen, İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27287 sayılı, hizmet 
verilemeyen açık otoparkların geçici süreliğine hizmet dışı bırakılması ve bunlarla 

ilgili olarak Belediyemiz Gelir Tarifesinde güncelleme yapılması talebi hakkındaki 
yazısı ile alakalı olarak komisyonumuzu ilgilendiren hususlar üzerinde gerekli 

incelemeler yapılmış olup; 
 

  Yapılan incelemeler neticesinde; 
 
  Belediyemizce işletilmekte olan açık otoparklarla ilgili yapılan 

değerlendirmede;  
 
  1. Mimar Sinan Sokak ile Sanayi Sapağı arasında kalan bölüm (Bim 

Binasının önü), 
 
  2. Mimar Sinan Sokak rampa çıkış istikametine göre sol taraf (Acılık Cami 
ile Belediye bulvarı arası), 
 
  3. İstasyon Caddesi dükkanlar önü,  
 
  4. Soğuksu Mevkii Mimar Kemal Sokak Site istikametine giden yolun sağ 
tarafı,  
 
  5. Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi Yunak Sokağın trafik akış yönüne 
göre sol tarafı,  
 
  6. Maden Mühendisleri cemiyeti önündeki kavşağa 10 metre mesafeden 
Maden Müzesi giriş kapısına kadar olan alanda adliye binası önünde bulunan alan,  
   
  7. İstasyon Caddesi Gar Binası karşısı günlük ve yarım günlük olarak 

uygulanan alan olmak üzere;  

 
  Yukarıda 7 madde olarak açıklanan güzergahlardaki, açık otopark olarak 

verilen hizmetlerde verimliliğin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla idarece 
gerekli çalışmaların ve eksikliklerin tamamlanıncaya kadar yukarıda yazılı 

güzergahlardaki açık otopark hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasına 
mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup,   
 
   Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz 

ederiz. 06.01.2021 

 
 

Gökhan ÇÜTELİ  Yusuf DENİZ  Mehmet GÖKÇINAR   
Komisyon Başkanı Kom.Bşk.Vekili Raportör 
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BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Trafik Komisyonu Raporu) 

 
 

  04.01.2021 tarihli Meclis birleşiminde Komisyonumuza havale edilen, 
İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27259 sayılı, köy, belde ve ilçe 

minibüsleri ile ilgili olarak yolcu indirme yerleri talebi hakkındaki yazısı 
komisyonumuzca incelenmiş olup; 

 
  Yapılan incelemeler neticesinde; 

 
  Köy, Belde ve İlçe Minibüslerince verilen yolcu taşıma hizmetlerinden 

faydalanmakta olan vatandaşlarımız tarafından, mağduriyetlerini belirten ve bu 
mağduriyetlerinin de giderilmesini beyan eden Belediye Başkanlığımıza iletmiş 

oldukları “yolcu indirme durağı” taleplerinin olduğu anlaşılmıştır.  

 
  Bu itibarla yapılan talepler gözönünde tutularak;   

 
  1-Uğur Mumcu Kavşağından Kozlu İstikametine giden yolun üzerinde ve 

sağ tarafında kalan, eskiden Kozlu Belediyesi Halk Otobüsü durağı olarak 
kullanılan alanın; 

 
  2-Uğur Mumcu Kavşağından Gazipaşa Caddesi istikametinde Kapuz ve 

Rüzgarlımeşe dolmuş duraklarına araç girişini sağlayan yolun solunda kalan ve 
dere üstüne isabet eden alanın; 

 
   Köy, Belde ve İlçe Minibüslerinin faydalanabileceği “yolcu indirme 

yerleri” olarak belirlenerek tahsisine komisyonumuzca mevcudun oybirliği ile 
karar verilmiş olup; 

 

  Komisyon raporumuzun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasını arz 
ederiz. 06.01.2021 

 
   

 
Gökhan ÇÜTELİ  Yusuf DENİZ  Mehmet GÖKÇINAR   

Komisyon Başkanı Kom.Bşk.Vekili Raportör 
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