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1'.C. Edime Valiliği Kapıkule Kara Hudut Kapısı Miilki İdare Amir|iği'nin Tır
Parkları konulu 21 .04.2021 tarih ve E.37777-000-7l sayıIı yazısı ile Belediyen-ıiz Mücavir
Alanı içinde ve Kentin-ıiz İmar Planları içinde yer alan Kapıkule Kara Hudut Kapısına günlük
2000'in üzerinde tır aracının giriş-çıkış yaptığı, daha önce tır araçlarının yol üstünde 30-40
km. uzunluğunda kuyruklar oluşturduğu, Edirne Valiliğince oluşturulan "numaratör slra
sistemi" ile bu durun-ıun sona erdirildiği, bu sayede tırların yol üsti.indeki tesislerde
konaklayabildiklerinin tespit edildiği, bu nedenle fiili olarak "Ticari Tır Parkı'' olarak lıizmet
veren tesislerin tır araçlarının daha kontrollü ve güvenli oIarak güııırük kapısına giriş
yapmaları ve sürücülerin asgari insani ihtiyaçlarının (wc, duş, dinlenme, yeme-içme)
karşılanması bakımından ivedi olarak izinlendirilmelerinin ''kamu yararı"
açtsından zorunlu olduğu beliııilnıişıir. Bu nedenle: Edirne Merkez İ|çesi Edime Beledilesi
Mücavir alan sıııırları içerisinde yapı yapılabilecek şekilde planlanııış olan boş imar
parsellerİnde, mevcut tesis bulunan taşınmazların boş olan ı-ıygun yerlerinde (akaryakıt
istasyonu bulıınaı-ı yerlerde sağlık korunıa bandı dışında) veya imar planı olmayaıı plansız
alanlarda gerekli şartları sağlamak koşuluyla büyük araç (Tır, Otobüs v.b.) amaçlı geçici
otopark alanı yapılmasının uygun olduğu lıususunda karar alınmak üzere konunun Belediye
Meclisinde görüştilmesi ile ilgili Ulaşını Hizmetleri Müdürliiğünün 07.05.2021 tarih ve
7l2555 sayılı yazısı n-ıeclis gündeminde yer almakla yapılan mi.izakerede;

İşarelle yapılan oylama sonucunda; T.C. Edirne Valiliği Kapıkule Kara Hudut Kapısı
Mtilki İdare Anıirliği'ııiıı Tır Paı,kları konulu 21.04.202l tarih ve E.37777-000-7| sayılı yazısı
ile Belediyemiz Mücavir Alanı içinde ve Kentimiz İmar Planları içinde yer alan Kapıkule
Kara Hudut Kapısına günlük 2000'in üzerinde tır araclnın giriş-çıkış yaptığı, daha önce tır
araçlartnın yoI üstünde 30-40 km. uzunluğunda kuyruklar oluşturduğu, Edirne Valiliğince
ohışturulan "numaratör sıra sisten-ıi" ile bu durumun sona erdirildiği, brı sayede tırların yol
üstündeki tesislerde konaklayabildiklerinin tespit edildiği, bu nedenle tlili olarak ''Ticari Tır
Parkı" olarak hizıııet veren tesislerin tır araçlarının dal-ıa kontrollü ve güvenli olarak gümrük
kapısına giriş yapnraları ve süriici.ilerin asgari insani ihtiyaçlarının (wc, duş, dinlenme. yeme-
içme) karşılanması bakınıından ivedi olarak izinlendirilnıelerinin "kamu yararı"
açısından zorunlu olduğu belirtilnıişıir. Bu nedenle: Edirne Merkez İ|çesi Edime Belediyesi
Mücavir alaır sınırları içerisinde yapı yapılabilecek şekilde planlanmış olan boş imar
parsellerinde, mevcut tesis brılrınan taşınmazların boş olan uygun yerlerinde (akaryakıt
istasyonu bıılunan yerlerde sağlık korun-ıa bandı dışında) veya inıar planı olmayan plansız
alanlarda gerekli şartları sağlanıak koşuluyla büyük araç (Tır, Otobüs v.b.) amaç|ı geçici
otopark alanı yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
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