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Ulaşım Komis1,onunca alınan ]1.08.2017 tarih ve 20I7104 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile l,ılaşım Hizmetleİi Müdürlüğünün l 1.08.20l7 tarih ve E.2l 1]32 savıiı vaztsl meclis
günJeminde r er.almalla yaplIan müzakerede:

Meclis Uyesi Selçuk ÇAKIR'ın ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin 7. fıkıasınrn
refakatçi hakkı vardır ibaresinden sonra gelmek üzere "ibaıesi bulunan kişilerin refakatçileri,
ücretsiz toplu ulaşım seyahat kartlarından yararlanırlar. Bu kaİt ağt engelli kişi ile birlikte

seyahat halinde kullanlabilir. Ağır engellinin birden çok yakını için refakatçi kartl
düzeılenebilir. Ancak ağlr engelli ile birlikıe seyahat esnasında sadece bir refakatçi ücretsiz
scyahatten yararlanabilir.". l6. maddenin 3. fıkrasının metinden
çıkarılmasını. 4. maddenin 3,
1ıkrasının sonuna kişiler ibaresinden sonra gelmek üzere ''kişilerin refakatçisini'' ibaresinin
eklenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, Ulaşım Komisyonunca alınan
l1.08.2017 tarih ve 2017/04 sayılı Ulaşım Komisyon kararünın 6. maddesinin 7. fikrasının
rel'akatçi hakkı vardır ibarcsindeı sonra gelmek üzere..ibaresi bulunan kişilerin refakatçile
,
ücretsiz toplu ulaşım seyahat kaıtlanndan yanrlanıılar. Bu kart ağıı engelli kişi ile biİlikte
seyahat halinde kuIlanılabilir, Ağır engellinin birden
çok yakını için reİakatçi kartı
düzenlenebilir. Ancak ağır engelli ile birlikte seyahat esnastnda sadece bir refakatçi ücıetsiz
seıahat|en yararlanabilir.". l6. maddenin 3, flkrasının metinden
çıkarılmasına, 4. maddenin 3.
flkrasının sonuna kişiler ibaresinden sonra gelmek üzere..kişilerin refakatçisini'. ibare§inin
eklerunesinden sonıa işaretle yapılan oyJama sonucunda; I0.08.2017 taıih ve 20l7l04 savılı
Ulaşım Komisyon kalannm geldiği, değiştirildiği ve aşağıda gösterildiği
şekilde aynen kabulune
oybirIiği iIe karar verilmiştir,
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MADDE
(l) Bu yöneımeliğin amacl. Edime Belediyesi tarafından işletilen.
işlettiri]en. deİetlenen ve organize edilen toplu uşıma araçlannda. yolculuk yapan kişileı
taratından kullanıIacal top]u taşima seyahat kartlarının türlerİ ve faydaİanma haklaıına
ilişkin
uygulama usul ve esaslarını diizenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (l) Edime Belediyesi taraftndan işletilen, işlenirilen, denetlenen ve
organize edilen toplu taşrma araçlannı ve işleticileıini, bu araçlarla yolculuk yapan
kişileri ve
bu.kişiler tarafından kullanılacak top]u taşım seyahat kaılarİnı dÜenleyen'gİrçek
ve tiizel
kişileri kapsar.
Dayanak

MADDE -] - Bu 1önelmelik: ,',İ
(l) 5j9'] sıı \ ılı Belediye Kını]nu.
1
(2) 7461 ı ılı Beledire oeliıleri kanunu I

t*i
t+
ş.

(]) 47]6 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Md Ve Hizmer Tarifeleri
Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
(.l) l005 sayllı istiklal Madalyası Verilmiş Btrlunanlara Vatani Hizmet Teıtibinden
Şelef Aylığl Bağlanması Hak]rında Kanun.
(5) 37l3 sayıll Terö.le Mücadele Kanunu.
(6) 2893l Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan .'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat
Kanlan Yöneımeliği". yasa| dayanak teŞkil etmektedir.

(7) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç. Güçsüz ve Kimsesiz Tfuk

Vatandaşlarına Aylık BağlanmasI Hakklnda Kanun.
(8) 2547 sayllı Yüksek Öğretim Kanunu.
(9) 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan .'Öztırıtııiık ölçütii, sınıflandınlmasü
ve
özürlülere vefilecek sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelik'',
( l0) l739 saylh Temel Eğitim Kanunu,
(I 1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kaıunu,
(l2) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandlğı Kanunu,
( l3) 55l0 sayılı Sosyal Sigonalar ve
Cenel Sağlık Sigortası Kanunu,
( l,t) 2]30 sayıll Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanrnası
Hakkında Kanun.
( l5) 3292 sayllı Vatani Hizmeı Tenibi
Ayl*lannrn Bağlanması Hakklnda Kanun,
(16) 6,195 saylh Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde DeğişilJik
Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu vönetmelikte geçen;
( l) 65 1,aş ve üzeri: 6495 sa!,ılı Bazl Kanun ve
Kanun Hükmünde Karamamelerde
Değişiklik Yapılmaslna Dair Kanun, 4736 sayılı Kanun ve Aile ve sosYal Politikalar

Bakanlığı ıaraİndan 04,0].20l4 ıarih ve 2839l sa1llı Resmi Gazeıede yaylnlanarak yurüılüge
giren Ücretsiz Veya indirimli seyahat Kartları Yönetmeliği gereği, ıtırı. vatanaaş
oıan
altmış beş yaşını dolduıan kişileri kapsar,
(2 ı Belediyeı tdime Bclediyesini.
(]) Engelli Refakatçisi:7o 50 nin üzcrinde e ngeli olup, sağ lık kurulu raporunun
"Ağrr
Engelli" olduğunu belgeleyen veya T.C, Aile ve So s) al Polilikalar BakanlıF Engelli ve Yaşh
Hizmellcri Genel Müdürlüğünce verilen. E ngeili Kimlik Kaİında "ULAŞIMDA
REt AKA ] ('I llAKKI VARI)lR- ibaresi bu]unan kisilerin
isini:
(4) Engellile_r: 0/o 40 ve üzeıinde engeli olup sağlık kurulu raporu ile
belgeleyenleri,
(5) tndirimli seyahat Karh: Yönetmelik esaslanna görJ uygunluğu tespit
edilen
kişilere. indirimli olarak toplu taşımalarda yaraılanabilmeleri içİn ,".iİe-n ."yİhat kan,n,,
.... (6) Kişiselleştirme işlemi: indirimli ,eya ücreısiz seyahar kaıtlarlnın üzerine, kart
srhibinin foıoğrafı ile birlikıe adı. soyaıJı r,b bilgilerin bastırılarak seyahat kartlarının
kişiye
özel ha]e dönüşlürülmesi işlemini,
(7) Ntını-etik Bilct: Seyahat Kartı sahibi olmayan kişilere
seçenek sunmak i çin iki
biniş imkıinı sağlayan üzerine ıcLrar dıılunıu r:ıpılnıu]3n ku]]ın Jt bilğıi.
(8)Müdürlük: Edirne Belediresi UIaşım Ilizmetleri Müdürlüğünü,
(9) Öğrencil Türkiye
},ııIt dtşında örgiın eğitim kurumlanndaki öğrenciler, YÖK
kapsamındaki tüm üniversitelerde örgün (!lllnı
Pdrcn öercncj]cr ıAçık Ögreıim FaküIıesi
öğrenci|eri hariç) ile Edirne'de eğitim gören
1-abancı uyrrıklu öğrencileri, Açlk Öğretim
O aoku]u ve Açık Öğrelim Lise sl Oğrenc i|eri (l2 dönem dahil), üniveısiteye yönelik özel
öğrctinr kurs(ı Vcren deıshane öğrencileri. J 308 sayılı Kanunun l l nci
maddesi gereği çırakhk
okuılaİı öğrencilerini ve 4+4+4 kapsanrın da öğrenim görmekte olup son (4'ü
lise böliimiinü)
örgün ve yaygtn ögretim (yüz yiize eğitim ) kapsamı nda açıktan okuyan
öğrencilerini,
(l0) Sivil: Ücretsiz ve indirimli taşl
dışında olan. indirimsiz seyahat kartlan
kullanıcılarınl.

(ll)

Toplu TaşıD Araçlan: Edime Belediyesi tarafindan işletilen, işlettirilen,

denetlenen ve organize edilen toplu taŞım sistemindeki tüm araçlan,
( I2) Toplü Taşım Seyahat Kaftları: Toplu taşım araçlannda geçerli
olacak indirimli.
indirimsiz (tam) ve ücletsiz elektronik seyaha( kaİtlaİ ya da manyetik seyahat kaıtlannı,

(l3) Ücretsz seyahat Katr: Yönetmelik

esaslarına göre ücretsiz olarak toplu

taşımaIardan yararlanacak kişilere verilen toplu taşım seyahat

(l4) Vize lşlemi| Kişiselleştirilmiş toplu taşım

kaıtnı,

seyahat kartlaİnr kullanabilme

şartlarıntn. devam ettiğinin belgelenerek kullanımının uzatılmasını.

iKiNCi ı]öt,tJM

Toplu Taşım Seyahat Kiıftlarından Yararlanacak]ar
Toplu tışım indirimli §eyahal kartlarındın yararlanacalJar
MADDE 5 - (1) Öğrenciler toplu taşım indirimli seyahat kartından yararlanırlar.
Ücretsiz toplu taşım §eyahat kartlarlndan yarırlınacaklar
Cazilİr. şehil yakını regazi yakını. vazife malıılü,
2412/1968
tarilıli ve 1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara vatani
\2)
Hiznret Tenibinden Şeref Aylığı Bağlanmast Hatkında Kanun kapsamında aylık
bağlananların kendileri. eşleri, anne ve babaları ile evli olmayaı ve yirmi beş yaşünı
doldurmamış çocuklan,
(3) 8/6/]949 ıarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeıi Emekli Sandığı Kanununun 56
ve
ncı
mülga 64 üncü maddesi,3115/2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve GeneI
sağllk Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasl,3/1l/198b tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Ayl* Bağlanması Hakkında Kanun \eya 2330 sayılı Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmaslnl gerektiren kanunlaıda belirtilen hallgr

MADDE6-üll

kapsamında;
a) Hayatını kaybedenlerin,
b) Haç veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin.
c) Harp veya vazife malulü sayılmalarl sebebiyle aylık almakta olaİı]ann,
d) Harp veya vazife malulü sayılmalan sebebiyle aylık almakta iken, smrf veya görev
değişlirerek çallşmaya devam etrnekle birlikte veya 55l0 sayılı Kanunun 4 iincü maddesine
göre sigonalı olmayı gelektiİen bi. işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu ayllkIan
kesilmesi gerekmeyenlerin kendileri, eşleri, aıne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş
yaşını doldurmamış çocuklaıı,
(4) 28i5ll986 tarihli ve 3292 sayllı Vatani Hizmet Tertibi Ayllklannın Bağlanması

.

Hakklnda Kanun kapsamrndaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tenibindeı ayltk
bağlananlann kendileıi, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yiımi beş yaİını

doldurnıamış çocukları,

(5) 6495 sayıh Bazr Kanı]n ve Kanun Hükmiinde Karamamelerde Değişiklik
Yaıllm.aıng. Dair Kanı.ın, 4736 sayfi Kanun ve AiIe ve Sosyal Politikalar Balanlıgı
tarafından 04.03.2014 tarih ve 28391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürltiğe giren
Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği geregi, İtlİt ,atandaşı'olan 65 yaşını

dolduran kişiler,
(6) % 40 ın üzerinde engeli olup. sağhk kurulu raporu olduğunu
belgeleyen veya T.C.
Aih ve SosyaI PolitikalaI Bakanllğl Engel|i,v<_.Yaşlı Hizmeıleri GJnel Miijtirütıgtince verilen
Fngclli Kimlik Karıı bulunan
(7) % 50'nin üzerinde engeli olup. sağlık kuIu\u raporunun "Ağlr
Engelli" olduğunu
belgeleyen veya T.C. Aile ve S osı,a1" poliıikaıar Bakaııl ığı En elli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel

kişiler.

-r\
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MüdüİIüğünce veİilen. Engelli Kimlik Kartında *UI-AŞIMDA REFAKATÇi HAKKl
VARDIR'^ ibaresi bulunan kisilerin ref'ak ileri. ücretsiz toDlu ulasım
kartlarından
ararl
u kart
lı,
ile birlikte
llanılabilir. A
birden cok vakını ioin refakatci k arll düzcnlenebilir. An
ağır enaelli ile birl ikte seyahat
esnasında sadece bir refakatci ücretsiz sev
vararlanabilir
(8) Altı yaşın altında olan çocuklar yolcu seyahat kaİtl düzenlenmeksizin ücretsiz
selahat edebilirler.
(9) Toplu taşım araçlanndan indiıim ya da ücretsiz yararlanacaklar hakklnda yasa,
karamame. 1,a da benzeri hukuki düzenlemeleri ile Edime Belediye Meclisinin alacağı
Lararlar uyarınca hak kazanacak olanlar bu haklardan 1ararlanırlar.

Toplu taşıma ıraçlarınde indirim§iz seyahat edenler
MADDE 7 - (l ) indirimli ve ücretsiz seyahat kaftı hakkından yararlaİıamayanlar toplu

taşıma araçlanndan tam ücret ödeyerek yaraİlanırlar.

(2) Slk ve düzenli olaıak toplu taşıma amçlannı kullanmayanlar ve
şehir dışlndan
gelenleİin günübillik şehir içi yolculuklannda Toplu Taşıma Araçlaründan yararlanabilmeleri
biniş imkanı sağlayan Manyetik Bilet (Kullan At Bileı) uygulamasındaı yalarlanlrlaı.

üçüNcü BöLüM

Toplu Taşımı seyahıt

Kırtlan Brşvuru Koşullaİr

Toplu taşım indirimıi seyıhıt kartları başvuru koşullarl

MADDE 8- (l ) ilk ve ona dereceli oku| öğrencilerden istenen belgeler;
a) Okuldan Ögıenim belgesi veya o yıla aİt egitim-öğretim görmiİş olduğu okula
_
vizesini yapıımlş olduklan öğrenci kimIik kaıı (asIının ibrazı) foıokopisi,
b) Nüfus ciizdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazl),
c) ] adet renkli vesikalık fotoğıaf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

.

.

12)

kayı

Üniveısite Öğrencilerinden istenen belgeler:

a) okuldan Ögrenim belgesi veya o yıla ait

eğitim_öğretim görmüş olduğu
üniversitenin kayıt vizesini yaptırmış oldukları öğrenci kimlik kaıtl (ailınln ibraz4 fotokopisi,
b) Nüfus ciizdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
c) l adet ıenİli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş),
d) Adrese dayah kayıt sisteminde Edirne şehir merkezine kayıtlı İkametgah Belgesi,
(3) Üniversiteye
.belgeler;
_

yönelik özel öğretim kursu veren dershane öğrencilerinden istenen

a) Özel Öğretim Kursundan almış oldukları öğrenim belgesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T,C kimlik nolu aslının ibrazı),

c)

adet renkli vesikalık fotoğIaı (Son 6 ay içinde Çekilmiş),
d) Adrese dayalı kaylt sisteminde Edime
şehir merkezine kayıtlı lkametgah Belgesi
1

Toplu taşlm ücretsiz s€yahat kartlan başvuru koşulları
MADDE- 9 (l ) Gazi / Gazi Yakınl / Şehit Ya kını / Vazife Malulü istenen belgeler;
a) T,C, Aile ve SosyaI Politikalar Bakanllğl taraflndan düzenlenen üzerinde "Gazi
Gazi Yakınl / Şehit Yakını'' ibaresi bulunan-kartaslı ve fotokopisi,
b) l Adet renkli Vesikalık fotoğraa(soı 6;i i çinde
çekilmiş .),
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi(T.C kimlik nolu

l.

/

^]:*'o'-J
ı

J

(2)

Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdilrlüğü taıafindan verilen

.Başbakanlık
^
Basın Kartları sahiplerinden
_

istenen belgeler:

a) Ba§ın kimlik kanl(aslının ibrazı) fotokopisi,
b) Nüfirs cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslııırn ibrazı),

c) l adel renkli vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş),
(3) Engelliler (% 40 ve üstü) istenen betgeler;

a) Başbakanlık veya T,C. Aile ve Sosyal Politikalaı Bakanlığı taıafından verilen
Engelli kartt olanlaı için aslının ibrazı ile fotokopisi,
b) Engelli kartı olmayanlar için hastaneden alacaklan aslı gibidir onaylı yüzdelik
engel
onnınt gösıeren kurul raporu veya nüfus ciizdanına engel oran, b"linilmİş ise arkalı ö;lü
foıokopisi,
c) Nüfus cüzdanl fotokopisi (T.C kimlik nolu aslmrn ib.azD,
d) l adet renkli vesikalık fotoğrai (Son 6 ay içinde çekilmiş)
(4) 65 Yaş ve üstü istenen belgeler;

Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
b) l adet renkli vesikallk fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiŞ)
(5) ReIaLatçiler isıenen belgeler:
a) EngelIi KimIik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
fotokopisi, (Son 2 yıla ait)
b) Nüfus cüzdanü fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslmrn ibıazı)
c) l adet vesikallk fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş)
a)

_

t0- (l) Toplu
.hakkrıda
.. MADDE
yasa, karamame ya

taşım araçlanndan indirim ya da ücreısiz yanrlanacaklar
da benzeıi hukuki düzenlemeleİ uyannca hak kazanan kişiler,
getirilen düzenlemeye göre talep ettikleri toplu taşım seyahat kartinl, bedelini
ödeyerek (Ğızi,/
cızi Yıkın/Şehit Yıkn/Vızife Mılulü hariç) alırlar.

indirim§iz toplu taştm §eyahot kir.h ediDme koşullarl
MADDE tı- (l) Sivil (Tam) toplu ta§ım seyahat kartı alacaklar, seyahat kaİtı satış
noktalanna başvururlar. Talep etmiş olduklan toplu taşım seyahat kartını beİirlenen
bedelini
ödeyerek alırlar,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama, Yürürlük ve Veriliş Koşulları

,

Kaİt veri|işi
MADDE 12-(|,]

,,
},oşullarını
ıaşıdığının
kanı verilir.

Plİr.rl, sahiplerinin talep ettiği toplu taşım seyahat kartı, başvuİu
ilgili birimJnce onaylanmasmdan sonra, bedelinin tahsili ile seyahat

KİrtıD \ 0nilcnnıt§i
}L\l)l)l,. 1.1_ (|) ll erhangi bir sebeple yıpranmış. kuilanım düşı ka|mlş toplu taşım
seyahaı kanlarının d üzenlenecek başvuru dilekçesiyle Halkla ilişkiler
Büro§una
başıurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edileıek kı.ıllanıma
ka patılacaktır. I}aşı.uru
koşulları yerine geti rildiğinde ve kaIt bedeli ödendiğinde toplu taşlm
seyahat kartı

\

cnilcnccekıir

l]

il

Kartın kural dlşt kullanılmasl

MADDE 14- (l) Tüm toplu taşım

seyahat kaıt sahiplerinden indirimli veya ücretsiz
seyahaı edenleİ, toplu taşlm araçlanna bineılelken kontrolörün veya süIüc[iniin uyansına
gerek kalmadan kartınl validatöre okutmak ve sürücüye göstermek zorundadırlar.
(2) Topltı taşıma indirimli_ücretsiz seyahat kartınl validatöre okutmayanlar ve
sürücüye göstermeyenleİ bu haktan yararlanamazlar.
(3) Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kan
sahibi dışında ikinci ve üçüncü şüıslar tarafından kullanıldığında adl geçen toplu taşıma
seyahat kartüna bil tuıanakla birlikte siirücü ya da görevli tarafindan el konularak a|mır.
(4) Görevli veya süriicü tarafindan el konulan toplu taşıma seyahat kartı futanakla
birlikte Halkla ilişkilel Bürosuna 1eslim edilir.
(5) Usulsüz kullanıldığı tespit edilen indirimli veya ücretsiz toplu taşım seyahat
kanına işlem yapılmak üzere kan sahibinin iki iş günü içinde yaztll miıracaaİ beklenir ve
yapılan değerlendiıme sonucunda:
a) Birinci usulsüz kullanımının tespiti halinde üç ay,
b) ikinci usulsüz kullanımının tespiti halinde alti ay,
c) Üçüncü usulsüz kullanımının tespiti halinde bir yıl süıe ile kart kullanıma kapatılır.
d) Dördüncü usulsüz kullanlmlnın tespiti halinde ise kaı kullarıım hakkr iptal ediliı ve
yeni kaıt verilmez.

Vize işlemi ve tam trrifeye dönüşüm
MADDE 15- (l) İndirimli ve ücretsiz seyüat kanlannda vize işlemi Ulaşım
Llizmetleri Müdürlüğünün belirlemiş olduğu takvime göre yapılır.
(2) oğrenci kaıtları vize işlemi: Kunıları YÖKsIs, MEBSiS gibi web servis veya
kurumlardan gelen resmi yazılara istinaden indirimli tarifeden yarallanmayı gerektiren
durumun sona eımesi halinde elektronik kart tam tarifeye dönüştürülür. A.Ö.F. v; yabanct
ülkelerde öğrenim gören veya ilgili kurumlardan yıllık vize için bilgisi alınamayan veya eksik
gelen öğrenci kartlarında, vize işlemi o yıla ait giıncel öğrenim belgesini ve öğrenci kartının
ibrazı ile Halkla ilişkiler Bürosunda manüel olarak yapilır, Her hangi bir sebeple otomatik
vize işlemi yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmak kart sahibinin sorumluluğunda
olup. vizesi yapllmadığl gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan belediye sorumlu

lu(ulamaz.
(3) Kullanımda bulunan toplu ıaşım ücretsiz seyahat kanlna sahip olanlann, kullandığı
kanları kullanırn süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıllık sure için geçerlidir. Ancak,
başr,uru koşuliannı taşmalafl kaydı},la sahip oldukları kanlarını vize ettirerek yürürlüklerini
devanı enirirler. Aksi durumda kan otomatik olaıak kullanım dışl bıraktlacaklt.

.

Kartın kaybedilme§i
MADDE 16- (l) Herhangi bir sebeple çaldlrılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş

seyahat kanlaıı sahipleri Halkla ilişkiler Büıosuna müracaat ettiklerinde eski kaıtlan otomatik

olarak kullanım dışı bırakılır. Başvuru koşullan yerine getirildiğinde (giincel belge ibraz
etmek kaydlyla) ve kart bedeli ödendiğinde yeni kan veıilir.
(2) Herhangi biı sebeple çaldınlan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları
en geç 2 iş günü içerisinde Halkla ilişkiler Bürosuna kaytp veya çalıntı
:$iP!"r.l"
bildirimini yapmasl gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartlann sorumluluğu
kan sahibine aittiı.
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BEŞiNci BöLüM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarıntn Basımı ve Tarifelerinin Belirlenme§i

MADDE 17- (l) Toplu taşıma seyahat kartlarü Belediye personelinin denetiminde
tlalkla ilişkiler Bürosunda basılacaktlr, Toplu taşım seyahar kartlarının tarum ve şekilleri.
ıoplu taşınl seyahat kanı §atış bedel]eri Edirne Belediyesi Encümeni tarafından, toplu taşım
scyahat kartı hak sahipleri ile taşlma ücreti ve indirim tarif'eleri Edimc Belediye Meclisi

1ıralindan belirlenir.

ALTINCl BÖLÜM

Denetim, Yürütme, Yürürlük

Den€ıim

MADDE 18- Bu yönetmelik kapsamında, denetim
Belediyesince görevlendirilen Trafi k Zabıtası yetkilidir.

ve kontrol için

Edime

Yürürlük

MADDE 19 - Bu Yönetmelik 20 (Yirmi)

maddeden ibaret olup, Edime Belediye
Meclisince onaylandıktan sonra Belediye Başkanlığınrn web sayfasında ilan edilmesine

nlüleakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDf, 20- Bu Yönetmeliği Edime Belediye Başkanlığı adlna Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü yürütür.
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