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sınırları içerisinde yer alan hurda, atıl. buluntu, hasara uğramış,
kullanılamaz hale gelmiş araçlaıın; cadde, sokak. meydan gibi kamunun ortak kullanım
alanlarına terk edilmesinirı/uzun süre park edilmesinin önlenmesi ile görüntü ve çevre kirliliği

l-Amaç: Bolu

oluşturan söZ konusu araçların patlama ve yanma riski taşıdıkları da göz önünde bulundurularak
bu araçları belli alanlarda toplayarak ve geri dönüşüme kazandıraİak kamu düzeni ve
güvenliğini sağlamaktr.

Il-Kapsam: Bolu ili mülki hudutları dahitinde yer alan hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış,
kullanılamaz hale gelmiş araçların; cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım
alanlarına terk edilmesinirı/uzun süre park edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli çalışma,
kontrol ve denetimlerin yapılması, belirlenen kurallara uymayanlar hakkında yasal
müeyyidelerin uygulanmasını kapsaı.

III-Yasal Dayanak:
ı) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
b) 5393 sayıh Belediye Kanunu.
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu.
ç) 5326 saylı Kabahatler Kanunu.
d) 30. l2.2009 tarihli ve 27448 sayı]ıı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış
Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik."
e) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği.
0 06.07,201 1 t^İi\|]i 27996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlanmış
Araçlann Depolaması, Arındırılması. sökümü ve işlenmesine İlişkin Teknik usuller
Tebliği."
IV-Genel Esaslar:
Günümüzde nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacırun
arttığı, bu durumun laman Zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği
gözĞmlenmektedir. Bununla birlikte cadde. sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım
iıanıa.,na terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar
ile bu alanlara ya da özel mülkiyete bırakılan bahse konu araçların ve makul sii,re üzerindeki
parklanmaların görüntü ve çevrekirliliği oluşturmasına ilave olarak patlama ve yanma riski de
İaşıdıkları ve bu haliyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldıkları görülmektedir.
söz konusu araçlalın. uyuşturucu/uyaııcı madde saklanılması/kullanılmasl. milli
güvenliğimize kast eden terör örgütleri tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği kwarak
göz önüne
Jun r".uı kaybına neden olabilecek terör eylemlerinde kullanılması gibi durumlar
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alındığında, bu araçların belli alanlarda toplanması ve geri dönüşüme kazandınlması ile ilgili
düzenleme yapılması büyük önem arz etmekledir. Özellikle son dönemlerde park, meydan gibi
alanlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümiine yönelik müracaatlarda
bulunulmakta. hatta bu durumun özel mülkiyet konusu taşınmazlarda da sorun teşkil ettiği
yönünde şik6yetler iletilmektedir.
"
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun l 1 inci maddesinin (C ) bendindeı İl sınırları içinde
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, ıasarrufl müleoallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleyici koltuk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir, (Ek cümle: 25/7/20 l8ıusıı mil Bunları sağlamak için vali gereken karar ve ıedbirleri alır. (Ek paragrrıJ:
25/7/2018-7l15/1 md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya
kesinriye uğratocak şekilıle bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin cidıli belirlilerin bulunduğu
hdllerde oi beş ganı geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni_ya ıla
kımu gıvenliğiİi bozİbileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veYa
saaıleİde kişİİerin rlolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini diizenleYebilir veYa
kısıılayabilii ve ruhsaılı da 0lsa her çeşiı silah ve merminin ıoşınmcısı ve naklini yasaklayabiIir,
(Malga birinci cümte: 25/7/2018_7115/t md.) (...) Bu Jil<ra kapsamınıla alınan ve ilan
olunan karai ve ıedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hülcınü uygulanır."
5442 sayılı il İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; "Kanun,
Cumhurbaşkınligı kararnamesi ve diğer meyzuaıın ı,erdiği yetkiyi kullanmak ı,e bunlıırın
yüklediği öı]evliri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilrın
ederler."
"Yolu kullananları
29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,nun 128,inci maddesinde;
kaldırılıp
uzun süre eıkiliyecek şeiilrte park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğramış cıraçların
götiirülmeSine ıraJik zabıası yeıkilidir. ",
Aynı Kanun,un Ek 14,üncü maddesinde; "Buluntu olması nedeniyle veyo bıı Kanun
hıkımleii gereğince ıroJikıen men edilerek olıkonulan, ancak sahipleri ıarafından alü ay
içinde ıesiim i1nmoyon veya aranmayan araçlar Hazinece saıılarak. bedelleri emaneı
yapılır,
hesabına cılınır. Bıı aroçların maliklerinien odresi bilinenlere, SaııŞın.fuın önce ıebligaı
salılılığı tarihten iıibaren beş yıl içinıle müracaat halinde emaneı hesabındaki bedeller,
Beş yıl içinde
işlemler sırasİnıla yap,lon -osraltii düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir.
kaydedilir."
iraı
ierhangi bir mıraca)nn olmamusı halinde söz konusıı hedeller Hazineye
karayolları Trafik yönetmeliğinin 174,üncü maddesinde; "karayolunu kullonanları
araçları, durumu
uzun sü"e eİkileyecek şekilde park edİlmiş,lerk edilmiş veya hasaro uğramş
yetkilidir.
bir ıutanakla teipiı eılirek kaldırıp gotürmeye |,e tartkıen men etmeye tartk xabıtosı
Men eıme işlemi yapılırken;

a)KarayollarıTrafıkKanunununilgilimaddeterigereğinceırafiktenmeneılile.naraç
yazılı olarak ıebliğ
sahiplerine min işlemi sirasınıla Kanunun EK_11,üncü maddesi hükmü
Edilen Araç Defierine
edilerek ırııfihen men iuıanağı ılüzenlenir ve bu işIem Trafikten Men
kııyıledil ir .

b)Trafihenmenedilerekalıkınulanaraçlarilebulunıuaraçlarresmikurumveyaözel

oloparklarda muhafazıı alıına alınır,

c)Trafiktenmenişlemisırasıncla,araçsahiplerineyapılanıebligaıile.sahibinetebligqt
(ırafikıen
yop,ıo*oyon'*açlar ve iahipleri hakkında varsa ayrıntılara ilişkin bilgi ve belgeler
aiı trafik ıescil kııyııları vb.)
men tutanağı, çekici tufun;ğı, olopark ıeslim ıuıinağı, araca
q:lç!or.
ıçin hulunıu ıutanağının düzenlendiği
.rr,çiirr",iaüen men edilİigi ıarihten, bulunıu
Madtirlağüne gönılerilir,
ıİ:ari'hten iıibİren 1 ay içinde befıerdarlık veya Mal
ç)Bildirimtarihindensonrasahipleriıarafındanalınmaküzerebaşvurudabulunulrın
Defıerdarlık veya
oroçıor'o1.o, halinde, bu araçlar hakkıidaki bilğiler scıış işleminden Ence
Mol Müdürlüğüne bildir ilir.
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Yabancı plakalı araçların kaldırılması halinde, gerekli olanlar için gümrük mevzuatM.ı
göre işlem yapılır, ''
Atık tanımının yapıldığı Sıfır Atık Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde "Alık; Ürelicisi
ı,eya.fiilen elinıle bulıınduran gerçek wya ıijzel kişi ıarafından çevreye atılan veya bırakılan
ü,a do atıImosı zorunlu olan herhangi bir modıle ıeya materyali",
5326 sayılı Kabüatler Kanununun "Emre aylorı davranış" başlıklı 32 nci
maddesinde; " !'eıkili makamlar ıarafından aılli işlemler nedeniyle ya da kamıı giivenliği, kamu
diizeni veya genel sağlığın korunması amacıylu, hukuka ııygun olarak verilen emre aykırı
harekeı eden kişiye yüz Tiirk Lirası idari parıı cezıısı ı,erilir. Bu cezaya emri ı'eren makıım

lara/indan kıırar verilir. .,."
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Çevreyi kirıetme" başlıklı 4116 maddesindel
"Kullanılamaz hale gelen motorlu karo veya ıleniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim
cüzlerini sokağa veya kamuyo aiı sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idari Para
cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin mosra/,ıla kişiden ayrıca tahsil edilir."
5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarr" başlıklı l 5 inci
maddesinde; "Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye elkisi oltın
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde ıoplamak: haliir,üı toprağı ve moloz ı]aküm alanlarını:
sıİılaşıırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını: inşaal malzemeleri, odun, kömiir ı'e
hurıla depoloma alanları ı,e satış yerlerini belirlemek: bıı alan ve yerler ile laşımalarda Çel're
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak."
karayolları Trafik kanununun Ek l4,üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve

işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Hazine ve Maliye
ğakanlıgınca yayımlanan 296 sıra nolu Milli emlak Genel Tebliğinin l/c maddesinde;

Trafikıe7 men-işİemi sırasında, araç sahiplerine yapılan ıebligaı ile tebligaı yapılam'yan arOç
ve sahipleri hakkınıla varsrı deıay bilgi ve belgaler ( ıralikıen men tut(ınağı, çekici ııııanuğı.
uıopork ırrüi* ıuıanağı, araca ait ırafik ıescil kayılları vb.) araçların trafikten men edilıliği
tar'ihlen, bulunlu araçlar için bulunlu ıutrnağın,n ıtüzenlendiği ıarihten itibııren 1 ay içinde
De/ierı]urlık / Matmü(]ürlüğüne gönderilir. Bildirim larihinden sonra sahipleri ıara|inı]un
atİnmak üzere başı,uruda bİüunulmuş araçlar olması fuılinde, bu arcıçlar hakkındaki hilgiler
"
sot ış işle minde n önce Defterdarlık/Malmüdiirlüğiine bilı]ir ilir,
hükümleri amirdir.
Ayrıca, Ömrünü Tamamlamıs Aracların Kontrolü Ha}lond4 Yönetmelik ile çevre
ve insan ,agı,g,nın toru"-as için a.uçlaraan kaynaklanan atıklarln oluşumunu engellemek.
ve geri
omrtiniı tarıiaıilamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullarum, geri dönüşüm
ve
kazanım işlemleri iie bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak. ekonomik operatörlerin
belirlenmiştir.
yükümlülükleri
geçici dep;ıama alanlarının tabi olacakları standa(ları ve
30 Aralık 2009 tarihli ve 27 448
Çevre. Şehircilik ve iklim Dgğişikliği Bakanlığınca
Hakkında
sayılı Resmi Gazete,de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü
atıkların
kaynaklanan
y6netmetik ile çevre u" l.,.- sağlığının korunması için araçlardan
oırşr.un, engeilemek, cimriinü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden
miktarını azaltmak.
kulianım, geri dtinüştım ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık
op..atöilerin vi geçici depolama aıanıarının tabi olacakları standart ve

.kono.ii"

yükümlülükler belirlenmiştir.
6 Temmuz 201l tarihli ve 27996
Çevre, Şehircitik ve İkıim Değişikliği Bakanlığınca
,uy,ı, R"..i Gazete.de yayımlanan Ömrünü Tamamlamrş Araçlarrn Depolaması,
ömrünü
Arındırılması, Sökümü ve işlenmesine iıışkin Teknik Usuller Tebliği,nde
ve işleme
uruç ,"rıi. yerlerinin, geçici depolama alanlarının, münferit depoların

;;;;,ş

tesislerinin tabi olacaktarı kriterleri belirlenmiştir,
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Bu kapsamda kamuya ait bir yerde veya özel mülkier üzerinde bırakrlan hurda/at
,
terk edilmiş, buluntu, hasara uğramış, kuIlanılamız hale gelmiş araçlar ile betirtilen
alanlarda 30 gün üzerinde bulunan araçlarta bunların mütemmim cüzleri, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere diğer ilgilİ birimlerle
gerekli koordinasyon sağlanarak kaldırılacaktır.

V-Denetim:

Yukarıda yer alan kararların uygulanması ve denetimi Belediye Başkanlıkları, İl
Jandarma komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve ikıim Değişikliği İl
Müdiirlüğü ekiplerince takip edilecek ve ilgili birimlerce hazırlanacak tutanaklar üzerine
verilecek idari yaptırım kararları İlçelerde kaymakamlar, il merkezinde ilgili vali
Yardımcılarınca onaylanacaktır.
VI-Cezai Hükümler:
Kolluk/zabıta ve ilgili diğer yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek,
yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 1ukarıda belirtilen
mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak 5326 sayıh Kabüatler Kanunun 32'inci
maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

VII-Yürürlük: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

--.a

VIII-Yürütme: Bu kararı Bolu Valiliği yürütür.

T
Bolu

DAĞITIM:
Kamuoyuna
Kamu kurum ve kuruluşlarına
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