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Edime İli Merkez İlçesi Demirkapı Mevkii pafta 237, ada 1475, parsel 33 sayıh
taşınmazda Edime Özel Sağhk Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin otopark işletmeciliği yapma talebi ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve karayollan l. Bolgı ııatıatıüğuntın uygun gorüşleri
yazımız ekinde olup; Şehir İmar planlannda otopaık olarak belirlenmımiş taşınmazın geçici
otoPark olalak kullanılması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili
Ulaşım Hizmetleri Müdiırlüğiinijn 23.02.2016 tarih ve E.40949 sayılı yazısı meclis
giiıdeminde yer almakla yapılan müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime İli Merkez İlçesi Demirkapı Mevkii pafta
237, ada 1475, parsel 33 sayıh taşınınann geçici otopaık olarak kullanılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.

\

B Başkanı
S

ti
ih
lis

Savaş ÜNER
eclis

, : ',.'i

karar Tarihi
04l03l20|6



EDİRNE BELEDİYESi MECLiS KARARJ

karar sayısı
20|6l6|

Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-
TEDES) Projesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 20141277 sayılı
Kararıyla Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKaN'a verilen yetkiye dayanılarak İl
Emniyet Müdiirlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında bu projeye ilişkin ön protokol
06/0112015 tarihinde imzalanmış ve Belediye Meclisinin 07l0112015 tarih ve 20l5l19 sayılı
kararıyla da onaylanmıştır. Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik
Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi 05.02.2016 tarihinde tamamlanarak Valilik
Makamının 19.02.2016 tarihli oluru ile aktif olarak kullanıma hazır olduğu belirlenmiştir.
27.04.2012 tarihinde imzalanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek l6'ncı
maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların TEDES'in Hizmete Alınınası ve Sistemin
Genel İşleyişi başhklı 9. maddesi ile 09.12.2015 tarihinde imzalanan 2918 sayıh Karayolları
Trafik Kanunrınun Ek 16'ncı maddesinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslann TEDES'in
Hizmete Alınması ve Nihai Protokoliin İmzalanması başlıklı 9. maddesi gereği; İl Emniyet
Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanacak nihai protokolü imzalamak
üzere Edime Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'a yetki verilmesi hususunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdiirlüğiiniln 03.03.2016 tarilı ve
E.44550 sayılı yazısı meclis giindemine oybirliği ile alınaıak yapılan mi.izakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik
Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin
01.10,2014 tarih ve 20|4/277 sayılı Kararıyla Edime Belediye Başkanı Sayın Recep
cüRkaN'a verilen yetkiye dayanılarak İl Emniyet Müdürlüğü iıe nelediye Başıanlığımız
arasmda bu projeye ilişkin ön protokol 0610|12015 tarihinde imzalanmış ve Belediye
Meclisinin 0710112015 tarih ve 2015/19 sayılı kararıyla da onaylanmıştır. Edime Kent
Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi
05.02.20|6 tarihinde tamamlanarak Valilik Makamının 19.02.2016 tarihli oluru ile aktif
o]arak kullanıma hazır olduğu belirlenmiş o|up,27.04.2012 tarihinde imzalanan 2918 sayıh
KaraYollan Trafik Kanununun Ek 16'ncı maddesinin uygulaırmasına ilişkin usul ve esaslann
TEDES'in Hizmete Ahnması ve Sistemin Genel işleyişi başl*lı 9. maddesi ile 09.12.2015
tarihinde imzalanan 2918 saylı Kaıayolları Trafik Kanununun Ek 16'ncı maddesinin
uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların TEDES'in Hizmete Almması ve Nihai Protokolün
Imzalanması bElıklı 9. maddesi gereği; il Emniyet Müdıirlüğü ile Belediye Başkanhğımız
arasında imzalanaçak nihai protokolü imzalamak üzere Edİme Belediye Buşku-,,, İ...p
GÜRKAN'a yetki verilmesine oybirliği ile karar vellmŞiı.
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05106/2013 ıarih ve 20131269 sayılı Belediye Meclis Kararının 3. maddesinde; ''ETUS
sistemi içerisinde çalışmak isteyen (M) plaka sahiplerinin 1. maddede belirlenen esaslar
çerçevesinde kendi aralarında anlaşma protokolünü 0l Temmuz 20l3 tarihine kadar ibraz
etmelerine, ilk defa katılım talebinde bulunacakların 201l1316 sayılı Meclis Kararıyla kabul
edilen ETUS Katılım Sözleşmesini de imzalamaları; bu tarihe kadar anlaşma sağlayan (M)
plakaların ETUS hatlarında çalışmasına, diğer (M) plaka sahiplerinin 200313 sayılı İl Trafik
Komisyon Kararıyla düzenlenen kendi hatlarında çalışmalarına" şeklinde karar alınmıştır.
04ll2l20|5 tarih ve 20l51263 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yeni katılımlar
olabileceğinden 3l Mart 20l6 tarihine kadar uzatılmasına şeklindeki alınan kararın tekrar
değerlendirilerek l5 Haziran 20l6 tarihine kadar uzatılması hususu ile ilgili ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 30.03.20l6 tarih ve E.53698 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın. bu maddenin görüşiilmesine geçilmezden
önce Mec|is Ülesi Hakan GİvİK. ayaç DiLCi. uakan DAĞDEVlREN'in bu maddenin
görüşülmesinde bulunmal,acağını ve oy kulIanmayacağınt belinmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GİYİK. Aytaç DİLCİ. Hakan DACDEVİREN bu maddenin görüşülmesinde.
bulunmayarak ve oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin
04ll2l2015 tarih ve 20l51263 sayılı kararı ile belirlenen sürenin yeni katılımlar
olabileceğinden l5l0612016 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmişıir.
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5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 2l. maddesi uyartnca; "Belediye meclisi. üyeleri araslndan en az iç en faz|a
beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." denildiğinden bir yıl süre ile görev yapmak
üzere Ulaşım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğünün 15.03.20l6 tarih ve E.48844 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;

Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ulaşım
Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ulaşım
Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Buna göre;5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 2l. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (BEŞ)
kişiden oluşan Ulaşım Komisyonu üyeliği seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis
Üyesi Savaş ljNER, Hakan GİYİı<, ıaahmut KESKiN. Melek YÜRÜı<, Tamer KARADAĞ
Ulaşım Komisyonu üyeIiğine oybirliği ile seçilmişlerdir.
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18-24 Temmuz 2016 tarihleri arası yapılacak olan 655. Tarihi Kırkpınar Giireşleri ve

Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızın Sarayiçi yerleşkesi Kırkpınar alanına

ulaşımınrn sağlaması için; Sarayiçi mevkiinin her iki taıafinda (Saraçhane ve Yeniımaret)
geçici taksi duıağı oluşturulması, bu duraklarda çalışmak isteyen taksicilerin kendileri iÇin

düzenlenen yerde sıra oluşturmak suİeti ile faaliyette bulunmalan Ve bu uygulamanrn 25

Temmuz 2016 tarihinde sona erdirilmesi hususrınun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğtintın 08.06.2016 tarih ve E;76610 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucun da; |8_24 Temmuz 2016 tarihleri arası yapılacak olan

655. Tarihi Kırkpınar Giiıeşleri ve Külttiı Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızm SarayiÇİ

yerleşkesi Kırkpınar alanına ulaşlmlnm sağlamasl için; Sarayiçi mevkiinin her iki tarafinda

(saraçhane ve yeniımaret) geçici taksi duıağı oluşturulmasına, bu duraklarda çalışmak
isteyen taksicilerin kendileri için diizenlenen yerde sıra oluşturmak sureti ile faaliYette

bulunmalanna ve bu uygulamanın 25 Temmuz 2016 tarihinde sona erdirilmesine oybirliği ile

karar verilmiştir.
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Ulaşım Komisyonunca alınan 13.06.20|6 tat'.h ve 2016101 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdiiılüğtintn 24.06.2016 tarih ve E.81334 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

Belediy.c Başkanı Recep GÜRKAN'ın, bu maddenin görüşülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan Gİvir, aytaç oİLCİ'nin 13.06.2016 tarih ve 20 1670 ı sayılı
ulaşım komisyon kararının^ görüşülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını
belinmesinden sorıra Meclis Üyesi Hakan GİYir, eytaç DiLCi l3.06.20l6 talih ve )0ı6/0ı
say,ılı ulaşım l(omisyon kaıarının görüşülmesinde bulunmamış ve oy kullanmamıştır. Ayrıca;
Belediye Başkanı Recep GÜRI(AN'ın, l3.06,2016 tarih ve 2016/01 sayılı Ulaşım Komisyon
kararının 5 c Nolu hattın hem ETus hem Tek Araçla ulaşım olarak düzenlenmesi şeklindeki
önerisi aynen benimsenerek, 13.06.2016 tarih ve 2016101 saylı Ulaşım Komisyon kararına "5
c Nolu hattın hem ETus hem Tek Aıaçla ulaşım olarak düzenlenmesi" şeklinde ilave
yapılmasından sonra 13.06.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Ulaşım Komisyon karannın aşağıda
gösterildiği şekilde kabuli,ine oybirliği ile kaıar verilmiştir.

EDİRNE BELEDİYESi MECLiS KARARI

Kara r Tarihi karar sayısı
0|l07120|6 2016ll42

Ulaşım Hizmetleri Müdfu|üğiiniin 09.02.20l6 tarih ve E.35811 sayılı yazısı ile Utku
Kaan SARI'nın 04.02.2016 tarihli Yıldırım Mahallesinden Yeni Devlet Hastanesine direk
ulaŞım imkanı talebi Belediye Meclisinin 04103120|6 tarihli toplantısından Komisyonumuza
havale edilmiştir. Ayrıca aynı talep ile ilgili Mustafa ALDEMİR'in 35999 doküman numaralı
dilekçesi ve İsmail AKREPLi'nin (453 imzah) 16.03.2016 tarih ve 49229 doküman numarah
dilekçeleri de dikkate alınarak;

KARAR

07/1012015 tarih ve 20151221 sayıh Belediye Meclis karanyla diizenlenen ETUS 5C
Nolu Hattın (Gazimihal-Yeni Devlet Hastanesi Hattı): "Gazimihal-Talatpaşa Caddesi-Kıyık
Caddesi-Şehit Cem Dilay KERMAN Bulvarı-Abdi İPE«çi Caddesi-Serhat Kız Meslek
Lisesine girdiçıktı yaparak takiben İbrahim zacRa caddesi-yeni Toki-yeni Devlet
Hastanesi", depolamanın Yeni Devlet Hastanesi ile Gazimihal'de yapılmasına" şeklindeki
düzenlemenin, 5C Nolu Hattın hem ETUS hem Tek Araçla Ulaşım olarak (Sarayiçi
Yerleşkesi-Yeni Devlet Hastanesi Hattı): "Sarayiçi YerleşkeslKülliye-Yeniimaret Merkez-
Yıldırım-Talatpaşa Caddesi-Kıyık Caddesi-Şehit Cem Dilay I(ERMAN Bulvaıı-Abdi
IpEkçI caddesi-serhat kız Meslek Lisesine girdi-çıktı yaparak takiben İbrahim zacna
Caddesi-Yeni Toki-Yeni Devlet Hastanesi-Fatih Camii-Özserhat", depolamanın Özserhat ile
Sarayiçi Yerleşkesinde yapılmasına" şeklinde diizenlenmesine.
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Ulaşlm Komisyonunca alınan l3.06.2016 tarih ve 20l6102 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ülaşım Hizmetleri Müdiirlüğilniln 24.06.2016 tarih ve E.81334 sayılı yazısı meclis

gündeminde yer almakla yapılan mtizakerede;- 
İşaretie yapılan oylama sonucunda; 13.06.2016 tarih ve 2016102 sayılı Ulaşım

komisyon kararınm aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR

istasyon taksi durağı Başkanı Ercan GÜNER,in 28.03.2016 tarihli ve 53165 doküman

numaralı diİekçesi ile İstasyon Taksi durağının karşısında bulunan Migros alışveriş merkezi

önünde bir araç bulundurma talebi, İstasyon Taksi Durağınln Migros alışveriş merkezinin

görüş mesafesinde olması, bir aracın alışveriş merkezinin öniinde beklemesinin trafik
güventiğini olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, talebin ret edilmesine,
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Ulaşım Hizmetleri Müdİ.ırlüğtıniin 30.03.2016 tarih ve E.53645 sayılı yazısı ile
istasyon Taksi Durağı Başkanı Ercan GÜNER'in 28.03.2016 tarihli İstasyon Taksi durağının

karşisında bulunan Migros ahşveriş merkezi önünde bir araç bulundurma talebi Belediye

Meİlisinin 05l04/2016 tarihli toplanhsından Komisyonumuza havale edilmiştir.



EDiRNE BELEDiYEsi MEcLİs KARARI
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0ll0712016 20|6ll44

Ulaşım Komisyonunca alınan 2|.06.20l,6 tarih ve 2016/03 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih ve E.8l334 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2|.06.2016 tarih ve 2016103 sayıh Ulaşım Komisyon
kararının geldiği ve aşağıda gösteritdiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Turgut TERZİ, Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, İsmail ARDA, Nahide DEMiR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN,
Tamer KARADAĞ, İsmail Y|LDIZ'ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar
verilmiştir.

Şehrimize gelen furistlerin, kültiir ve sanat, turizm ve tanıtım amaçlı ayrıca ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi için düzenlenecek olan gezilerde geniş görüş imkanı vererek keyifli ve
heyecanh bir gezi imkanı sağlayan gezi otobüslerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla bir turizm taşlma
güzergahı, indirme ve bindirme yerlerinin ile işletim şeklinin belirlenmesi konusu Belediye Meclisinin
06/05/20l6 tarihli toplantısından Komisyonumuza havale edilmiştir.

KARAR
1- Şehrimize gelen turistlerin, kültür ve sanat, turizrı ve tanıtım amaçlı aynca ekonomi ve

ticaretin geliştirilmesi için düzenlenecek olan gezilerde geniş görüş imkanı vererek keyifli ve
heyecanlı bir gezi imkanı sağlayan gezi otobtlsleri ile şehrimizin tanıtılması için Belediye Encümeni
tarafindan belirlenecek teknik şartlara haiz en az l (bir) adet otobüs ile (otobüs sayısını artırma ve
azaltmada Belediye Encümeni yetkili olacaktır) Turistik Hat'ın kurulmasına.

2- Turistik Hattın işletilmesi işinin 3 yıldan az olmamak üzere Belediye Encümenince
belirlenecek süre için ihale edilmesine.

3- Turistik Hattın Güzergahının "Başlangıç noktası Selimiye Camii alh-Eski (Ulu) Cami,
Talatpaşa Caddesi, Londra Asfaltı, Yeniimaret Yıldırım Sokak, Kum Yolu Nazar Baba Sokak, 2.
Beyazıt Cadde, Sarayiçi, l0000 Sokak, Sarayakpınar Yolu, Av. Murat Kayasöken Topyolu Caddesi,
Bademlik Caddesi, Yıldırım Caddesi, Hıdır Baba Sokak, Tabyalar Yo[u Sokak, aynı istikametten geri
dönerek Feyzan Sokak, Sarı Bayır Sokak, Kapıkule Yolu Caddesi, Sedde Yolu Sokak, Darülhadis
Caddesi, Ferhat Ağa Sokak, Sedde Yolu Sokak, Tunca Köprüsü, İki Köprü Arası Caddesi, Meriç
Köprüsü, Lozan Caddesi, Ressam Hasan Rıza Caddesi, Arifiye Caddesi, Halasiye Caddesi, Orta Köy
Caddesi, Lozan Caddesi, İki Köprü Arası Caddesi, Sedde Yolu Sokak, Ferhat Ağa Sokak, Darül Hadis
Caddesi, Alemdar Caddesi, Tarla Kapı Caddesi, Şehit İstiklal Vardar Caddesi, Atatürk Caddesi,
Şüküpaşa Anıtı, TalaŞaşa Caddesi, Selimiye Camii altı-Eski (Ulu) Cami" şeklinde belirlenmesine;

4- Turistik Hat üzerinde yolcu indirme ve bindirme noktalarının;
"4.1. Selimiye Camii altı - Eski Cami
4.2,II. BeyazıtKülliyesi ve Sağlık Müzesi,
4.3. Sarayiçi, Kırkpınar Güreş Alanı, Fatih Köprüsü,Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği Anıtı,

Edirne Sarayı Kahntılan,
4.4. Hıdır Baba Tabyalar,
4.5, Darülhadis Camii,
4.6. Meriç Köprüsü, Tarihi Karakol Binası, Hacı Adil Bey Çeşmesi,
4 .7 . Lozan Anıtı ve Tarihi Karaağaç Gaıı
4.8. Meriç Köprüsü, Tarihi Karakol Binası, Hacı Adil Bey Çeşmesi
4,9. Bilyük Sinagog
4,l0. Ştlkrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi,
4.1 l . Selimiye Camii altı _ Eski Cami" şeklinde belirlenmesine,
5- Bu hatta çalışacak otobüslerin toplu taşıma hizmeti kapsamında değerlendirilerek Tarihi

Meriç ve Tunca Köprülerinden geçiş konusunda diğer toplu taşıma araçlarına sağlanan tonaj
muafiyetinden yararlandınlması için İl Trafik Komisyonuna bildirilmesine,

6- Bu hatta çalışacak araçlara biniş ücretini ve geçerlilik süresinin belirleme, arttırma veya
azaltma hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine.
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EDiRNE BELEDİYESi MECLİS KARARI

Ulaşım Komisyonunca alınan 2|.06.2016 tarih ve 2016104 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdilrlüğiiniin 24.06.2016 tarih ve E.81334 sayılı yazısı meclis
giindeminde yer almakla yapılan miizakerede;

İşaıetle yapılan oylama sonucunda; 2|.06.20|6 tarih ve 2016104 sayılı Ulaşım
Komisyon karannın geldiği ve aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Turgut
TERZi, Melek yünÜr, ııeıımiiozÜı,ru, ismail ARDA, Nahide DEMiR, Şenol EKŞi,
Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ'ın red, diğer mevcut üyelerin
kabul oylan ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Edime Şoftirler ve Otomobilciler Odasının 30.05.2016 tarih ve 058 sayılı
başıurusunda Al_Dl ve D2 belgeli fırmalara ait araçlann şehiriçi tıafiğinin yoğun olması ve

bu araçlann şehir içinde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçlannrn güzergahlannda seyretmesi

trafik açısındarı problem oluşturduğu bu araçlann çalışma usul ve şartlan gereği, şehiriçi
trafiğinden anndınlması talebi, Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplanhsından

Komisyonumuza havale edilmiştir.
konu ile ilgili olarak mütelif tarihlerde yapılan Trafik komisyonu toplantılannda A1-

A2_Bl -B2_D2_D4 yetki belgeli firmalann faaliyetleri y.§a ve yönetmelikler çerçevesinde
incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin görev ve sorumlulukları "Madde 14-

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıylal a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi
kentsei alt yapı; coğafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık;

zabıta, itfaiye, acil yarüm, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik,.. hizmetlerini yapaI veya
yaptınr..." denilmektedir.

Danrştay 15. Dairesinin 201514629 esas ve 201517947 nolu kararında "A1 yetki

belgesi sahiplerinin Edime Belediyesi sınırları içerisindeki kalkış ve vanş noktaları ile Yolcu
taşıma giizergahlannın trafik güvenliği ve yoğunluğu ile benzerİ İıstaslar göz öniine alınarak
davah idarece tespit edilebileceği, bu tespitin sözü edilen belgenin kapsamrnr daraltmayacağı
gibi, yetki belgesinden kaynaklanan hakların kullanılmasına da engel teşkil etmeyeceği, kaldı
ki yetki belgesinde kalkış ve vanş noktalannın da belirtilmediği hususlan dikkate ahndığında
dava konusu işlemde huküa aykınlık bulunmadığı" denilerek Edime Belediye Meclisince
alman karar hukuka uygun bulunmuştur.

Yine Al Yetki Belgeleri ile çalışan firmalann çalışma şartlannı diizenleyen
04.05,20l1 tarih ve 20l1ll96 sayılı Belediye Meclis kararının iptali için açılan davada Edime
İdare Mahkemesi Esas No: 20]ü|16l]t Karar No: 20|217|0 nolu dosyasında 03107/2012

tarihinde verilen kararda da "Dosyadaki bilgi ve belgeler, bilirkişi raporu ile 1ukanda yer

verilen mevzuat hiikiimleri birlikte değerlendirildiğinde; şehir içinden şehir dlşına yolcu

taşımacılığı yapan ve Ulaştırma Bakanhğından yetki belgesi alan taşlma şirketlerinin şehir
içinde kullanacaklan güzergahı belirlemede belediyelerin yetkili olduğu, ancak güzergah

belirlenirken taşımanın, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu
yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilmesi ilkelerine uYulması
gerektiği, olayda ise bilirkişi raporunda da belirtildiği iizere davacı şirketin kullandığı eski
kalkış yerinin tarihi kent rnerkezinde kaldığı ve bu bölgeye sadece toplu taşıma araçlannrn
değil mtimkiinse hiç bir motorlu taşıtın girmemesi gerektiği, yeni belirlenen güzergahın ise

şehir dışına yolcu taşımacılığınrn da gereği olarak en kısa siirede ve mesafede yolcuların Şehir
dışına taşmması için uygun olduğu, bir başka anlatımla yeni belirlenen gtizergatun mevzuatta
belirlenen ilkelere uygun olarak belirlendiği ve dava konusu işlemde hukuka aykınlık
bulunmadığı sonucuna varrlmıştır." denmektedir.

Yine Davacı başka şirket taııfından, "Al yetki belgeli araçlannn şehir merkezinde
buiunan yazıhaneden Sabuni Matı ) kalkması ve yolcu bırakmasrna izin verilmesi" istemiyle
yaptığı başvuruyu re Edime Belediye Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 849 sayılı

Meçlisinin 03.10.20

,ı

işlemi ile bu işlem yanak Ehime Beledi tarih ve 383 sayılı

§
ö

karar Tarihi
0|l0712016

karar savısı
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karannın karayolu Tasıma yönetmeliğinde tarifesiz; yolcu taşıması yapanlar için terminal

zorunluluğu bulunmadıgı gibi ara duraklarda yolcu indirme bindirme hakkı konusunda

Betediyeye takdir yetkisi tanımadığı iddia edilerek iptali istenilmiştir.'Edime 
İdare Mahkemesi Esas No: 2o14l89o Karaı No: 20|5/268 nolu davada

26.02.2015 tarihinde verilen kararda Edime Belediye Meclisince ahnan 03.10.2012 tarih ve

2012/383 sayıh karannın ve bu karara dayanrlarak yapılan 09.06.2014 tarih ve 849 sayılı
işlemin hukuka uygıın olduğuna karar verilmiştir.- 

Aynca bu ionuda Edime Kentiçi ulaşım ve trafik planlaması işini yiiklenen palye A.ş
tarafından hazrlanarr 30.09.2009 tarih ve edn.01 sayılı kentiçi trafik diDenlemesi hakkındaki

yazısı ve 08.05.2012 tarihli Edime Belediyesi imar ve Şehircilik Müdi.İİlüğü raporu içinde

Lelirtildiği iİzere Edime şehir merkezinin araç trafiğini miimkiirı olduğunca azaltmak,

yayalaştırma bölgeleri oluşturmak ve trafiğin denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Diğer yandan da Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde "Yetki belgesi ttirleri

uaaae o_iı)ioeğişik:RG_23ll0/2012-28450) A tiirii yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille

yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımaclhğı yapacak gerçek ve tiızel kişilere verilir. Taşımanın

şekline göre aşağıdaki tiirlere aynlır:
a) A1 Yetkİ Belgesİ: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklar4

ui .cz yetki Belğesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.
(i) s tifuü yetki belgesi: otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak

gerçek ve tiizel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki tiirlere aynlır:
b) 82 yetki belgesi: Taıifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi tİcari yolcu taŞımacılığı

yapacaklar4
(4) D ttirii yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve ttizel

kişilere verilir. Taşrmanın şekline göre aşağıdaki ti.irlere aynlır:
b) D2 y"tİ.i b"ıg"İi, Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara"

düzenlenmektedir.
Mahiyet olarak wifesiz olması sebebiyle A Yetki Belgeli taşımacük ile 82 ve D2

Belgeli taşımacıhk aynı özellikte olup yalnızca araç tiirü birinde (A Belgelilerde) otomobil,

diğerlerinde (B2 veD2 Belgelilerde) otobüs ile taşımacılık yapılmaktadır.- 
Yukanda belirtilen mevzuat ve yıırgı kararları ile raporlar doğrultusunda daha önce A

Belgeli Firmalar için yapılan şehiriçi yerine terminalde faaliyet göstermelerine _yönelik
dtizinlemenin (Edime Belediye Meclisince ahnan 03.10.2012 tarih Ve 20|21383 sayıh karan

Edime İdare Üahkemesinde dava konusu yapılmış ve hukuka uygun bulunmuştur.) Edime

Şehiriçi tra{ik dtDeni, güvenliği açısından kamu yaıan gözetilerek genişletilerek B2 ve D2

Belgeli firmaları da kapsamasınrn yerinde olacağından;
KARAR
l_ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakarılığı tarafından verilen 82 ve D2 yetki

belgesi kapsamında faaliyet gösteren firmaların araçlannın Edime şehir merkezine

girmeksizin Edime Belediyesine ait şehirlerarası terminali kalkış ve vanş noktası olarak

kullanmalarına,
2_ TÜRSAB yetki belgesi ile Edime,ye ziyaretçi getiren ve Edime,den yurtiçine ve

yurtdışına turist göti.ııen flrmalannB2 veD2 Belgeli araçlan ile Edime Belediyesi sınırlan ve

.tl.uri. alanı dİşında kalan işyeri, fabrikalara Edime Şehir Merkezinden bir sözleşme ile

personel ve öğenci servis taşımacılığı ile Edime Belediyesi sınırlan ve mücavir alanı dıŞında

İ<alan yerleşim yerlerinden Edirne Şehir Merkezinde bulunan okul, işyeri, fabrika ve resmi

kurumlara ti, .orı.ş.. ile personel ya da öğrenci servis taşımacllığl yapan ve Edime

Belediyesinden Özel Güzergah Belgesi almış olanların kendilerine verilen izin belgesinde

belirtilen saatler ve giizergahlara bağlı kaldıklan takdirde 1. madde de yapıları diizenlemenin

kapsamı dışında tu

ihs vaş
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EDiRNE BELEDiYESİ MECLis KARARI

karar Tarihi
02l08l20l6

Edime Yağ Sanayii ve Tic.A.Ş.'nin 25.07 .2016 tarih ve 87916 sayıh dilekçesine
istinaden; Edirne Yağ Sanayii ve Tic.A.Ş.'ne ait 22 EY 717 plakalı 2003 Model Marı Marka
Otobüsü Belediyemize şartsız o1arak hibe edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
26.07.2016 tarih ve E.88229 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan

müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Yağ Sanayii ve Tic. A.Ş.'ne ait 22 EY 7|'7

plakalı 2003 Model Man Marka Otobüsün Belediyemize şartsız olarak hibe edilmesinin
uygun görüldüğüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Tü rke AL ih INA vaş üN R
B Baş N{ lis bi eclis tibi
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EDİRNE BELEDiYESi MECLİs KARA.RI

karar Tarihi
02/08/2016

Ulaşım Komisyonunca alınan 27.07.20|6 tarih ve 2016/05 sayıh Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünnn 28.07.2016 tarih ve E.88506 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, bu maddenin görüşülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan GİYİK, 27.07.2016 tarih ve 20|6/05 sayılı Ulaşım Komisyon
karaıının görüşülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra
Meclis Üyesi Hakan GİYİK'in 27.0'7.2016 taıih ve 2016/05 sayılı Ulaşım Komisyon kararının
görüşülmesinde bulunmamış ve oy kullanmamıştır.

Ayrıca; Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'ın 27.07.2016 tarih ve 20l6105 sayıh Ulaşım
Komisyon kararının sonuç bölümündeki 3. maddesinin sonuna "aynı yönetmeliğin 3.
maddesinde yer alan ücretsiz müşteri servis aracı tanımı içinde bulunan 'otobüs firmalan'
ibaresinin de metinden çıkaıılması şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, 27 .07 .2016 tarih ve 2016105 sayılı Ulaşım Komisyon kararının sonuç
bölümündeki 3. maddesinin sonuna "aynı yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan ücretsiz
müşteri servis aracr tanımı içinde bulunan 'otobüs firmaları' ibaresinin de metinden
çıkarılmasına şeklinde ilave yapılmasından sorıra işaretle yapılan oylama sonucunda;
27.07.20|6 tarih ve 2016105 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan
geldiği ve ilave yapıldığı ve aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabuliine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Edime Belediyesi sınırlan ve mücavir sahasında hizmet veren (S) plakalı servis
araçlarının tabi olduğu yönetmelik esasları ile trafikte izledikleri güzergahlara çeşitli
düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta olup, Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklikleri ele
almak ve servis güzergahlarını belirlemek için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili 01.12.20l4 tarih ve 1987 sayılı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı 03.12.2014
günlü Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında; Edime Belediyesi (S) Servis Aracı
Yönetmeliğinin l5. Maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 389 sayıh
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı 04.03.2015 giinlü Belediye Meclisinin Mart ayı
toplantısında; Volkan Yolcu Taşımacılığı Sey. ve Nak, Tic. A.Ş.'nin 17lIll20l5 tarih ve 7409
doküman nolu dilekçesinde özetle; "Ücretsiz servis araçlannın yolcu depolama alanının
Belediye önünden alarak, Eski Cami karşısı Belediye diikkanlalının önündeki depolama
alanında yolcu indirilip bindirilmesine izin verilmesi" taleplerinin ulaşım komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili l8.11.2015 tarih ve 8060 sayıh Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
yazısı 04.|2.2015 giinlü Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında Ulaşım Komisyonuna
havale edilmiştir, Tüm bu hususlarda yapılmış düzenlemelerin Edime Belediyesi (s) servis
AraÇları Yönetmeliğinin l5. maddesi 4. fikasında "Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu
servis taşımacılığı yapan (s) plakalı veya kendi firmasına ait müşterilerini kendi firma adına
kayıtlı özmal servis araçları ile otobüs firmaları, sağlık kuruluşlarL, pazar yerleri ve
HiPermarket gibi ahşveriş merkezlerine ücretsiz müşteri taşıyan servis araçlarına verilecek
izin belgesi" ne dayandığı ve otobüs firmalarının kendi müşterilerini şehir merkezine
götürmek ve getirmek üzere çalıştıracakları servis araçları güzergahları ve sayılannın muhtelif
tarihli Meclis kararlarıyla belirlendiği görülmektedir. Şehiriçi trafik güvenliği ve yoğunluğu
açısından şehirler arası yolcu taşıma firmalarının ücretsiz servisleri hakkında yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. B_u-doğru]tuda Edime Valiliği il Emniyet Müdürlüğünün
..l|0/20|5 tarih ve 8260lı776-|3045Ğı3i'.lT+Zqo sayılı yazıları ile Trafik Işık Sürelerinin
Düzcırlennresi ve servis
düzenlemelerin yapılması

Araçlq,rı
istennıek tedir.

Güzergahının belirleıımesine ilişkin yazılarında da Venl

08.05.2012 tarihli raporunda; ]"araç tra
Edime Beledive
iığınI mtimkün

sl Imar ve Şehircilik Müdürlüğiinün
olduğunca azaltmak, yayalaştırma

bölgeleri oluştum-ıak, trafiği dbnetlenıek gerekmektedir. Bilindiğ gibi dünyanın bir çok

karar sar,ısı
20|6/|57



ülkesinde tarihi kent merkezleri mii,rnkiin olduğunca trafikten arındırılmakta ve

yayalaştırılmakta" olduğu belirtilmektedir. Şehiriçi trafik düzeni ve güvenliği, trafik
yoğunluğunun azaltılması için Otogarda ve/veya Otogar dışında faaliyet gösteren şehİrlerarası
yolcu taşımacı firmalara ait servis taşımacılığının sona erdirilmesi uygun olacaktır. Bu konuda
ihtiyacın halihazırda araç tipi, güzergahı, çalışma saatleri vs. konularda hizmeti veren toplu
taşlma alaçlarıyla karşılanması yerinde olacaktır. Diğer yandan otogar Kavşağı ile D-100
Karayolu KırklareIi Kavşağı arasında faaliyet gösteren bir çok işyerinden toplu taşıma hizmet
alma talepleri de bulunmaktadır. Bütün bunların birlikte değerlendirilmesi ile Otogarda
ve/veya Otogar dışında faaliyet gösteren şehirlerarası yolcu taşımacı firmalara aİt ücretsiz
servisler ve toplu taşıma hizmetleri hakkında düzenleme yapılması gerekmektedir.

SONUÇ:

1- Otogarda ve/veya Otogar dışında faaliyet gösteren şehirlerarası yolcu taşımacılığı
yapan firmalara ait ücretsiz servislerin faaliyetine son verilmesine; Ücretsiz servisler hakkında
düzenleme yapan 0510312008 tarih ve 2008/35-131 sayıh Edime Belediye Meclis Kararının;
0310612009 tarih ve 20091200-424 sayılı Edime Belediye Meclis Kararının ücretsiz servis
araçlarıyla ilgili kısmının; 02l1012013 tarih ve 20|3l406 sayılı Edime Belediye Meclis
Kararının; 05l02l20l4 tarih ve 2014/40 sayılı Edime Belediye Meclis Kararının; 0410612014

tarih ve 20l4ll56 sayılı Edime Belediye Meclis Kaıarının iptal edilmesine,
2_ Bu hizmeti vermek üzere belge almış araçların belgelerinin Meclis Kararı sonrası

geçersiz sayılmasına,
3- Edime Belediyesi (S) Servis Araçları Yönetmeliğinin 15. maddesi 4. fıkasında

"Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu servis taşımacılığı yapan (S) plakah veya kendi
firmasına ait müşterilerini kendi firma adına kayıtlı özmal servis araçları ile Otobüs firmaları,
Sağlık kuruluşları, pazar yerleri ve Hipermarket gibi alışveriş merkezlerine ücretsiz müşteri

taşıyan servis araçlarına verilecek izin belgesi" düzenlemesinden Otobüs Firmaları ibaresinin

çıkarılmasına, aynı yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan ücretsiz müşteri servis aracı tanımı
içinde bulunan "otobüs firmalari' ibaresinin de metinden çıkarılmasına,

4- Otogar bölgesine Toplu Taşıma hizmeti veren araçların (ETUS) seferlerinde
başlangıç ve bitiş saatlerinin (5.15 ile 00.30 saatleri arasında) şehirlerarası otobüs saatlerinin
de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine,

5- Toplu taşıma hizmeti verilen ETUS 1 (Edime Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih
ve 20121349 sayılı karanyla son şeklini alan), 3,A. (Edime Belediye Meclisinin 04.|2.2013
tarih ve 20|3/4'73 sayılı karanyla son şeklini alan), 38 (Edime Belediye Meclisinin
04.01.2012 tarih ve 2012lI0 sayılı karanyla son şeklini alan) ve 7B (Edime Belediye
Meclisinin 07.03.2012 taıih ve 20121106 saylı kararıyla son şeklini alan) hatlarında Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenecek zaman ve sayıda aracın şehirden gelişinde Otogara
girdikten sonra depolama yapmaksızın Otogardan devamla D-l00 Karayolunu takip ederek

Kırklareli Kavşağına kadar gelmeleri, buradan dönmek suretiyle tekrar Otogara girmeksizin
daha önce belirlenmiş şekliyle güzergahlannı tamamlamalarına,

6- Otogar bağlantı yolu ile Kırklareli Kavşağı arasında kalan bölümünde yolcu
indirme ve bindirme yerlerinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenmesine,

7- Otogar Taksi durağına kayıtlı taksilerden 8 adedinin dönüşümlü olarak Otogar
dışında Hadımağa Mevkii Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:68 Edime
adresinde yolcu indirme ve bindirme yeri olarak belirlenen tesiste 31,12.2016 tarihine kadar
geçici olarak hizmet vermelerine.

It avaş
B Başkanı
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Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak Plan_ ve Bütçe

Komisyonunun almiş olduğu'01.08.2016 tarihli kararı Ulaşım Hizmetleri }4üdürlüğünün

01.08.i016 tarih ve E.8gg52 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan

müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, bu maddenin oylamaslna geçilmezden önce

Meclis Üyesi Hakan GiyiK]in bu maddenin o.ylamasında bulunmayacağını ve oy

trİİur.uvu*e.ı belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GİYİK bu maddenin

"vİu."".a" 
b-ulunmayarak ve oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama sonucunda; Plan ve

o'tlÇ ro,,,,i.yonunun almış oıaugu o1.oı..ioı6 ta;ihıi kararının aşağlda gösterıldiği şekilde

kabuırine Tuigut TERZİ,'Melei yÜRÜK, Mehmet ÖZ,ÜLKU, İsmail ARDA, Nahide

;EüİR. S.noj grşi, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, ismail YILDIZ, Ahmet

aüĞdiin, ırg] ver«ıNgR,in red diğer mevcut üyelerin kabul oylarl ile oyçokluğu ile

karar verilmiştir.
Beledİye Meclisinin 0110612016 tarihli toplantısında_ _ _c!'|,1şülT,k 

üzere

ko.iryonr.rru havale edilen Ulaşım Hizmetleri Müdürtüğünnn 251051201,6 tarih ve 72|29

,-uyrı, yurıu. ekinde Edime şoftırier ve otomobilciler Esnaf odasının 2410512016 larih ve

6i'6 ;yiı, dilekçesi ve Edime Toplu Ulaşım Sistemi adına verilen dilekçede bulunan talepleri

görüşmek üzere Komisyonumuz 01 l0812016 tarihinde toplanmıştır,

EDiRNE BBLEDiYESi MECLiS KARARI

Kırar Tarihi
02l08l20l6

MEVCUTDURUM:

|-04lo2l20l5tarihve2015/41sayılıMeclisKararıylaEdimeMerkeztoplutaşıma
araçları taşıma ücıetleri düzenlenmiştir.

2-Binişücretlerininsonolarakdüzenlendiğibirbuçukyılsüresonunda^maliyet
artışları yönünden incelendiğinde: motorin KDV dahil 30.01.2015 tarihinde 3,60._TLlLl,

30.0S.ZOİO tarihinde 3,67.,TLILI olduğu ve Yo2 artış gösterdiği;

3_ TUiK Endeksterinde işçilik endeksinin Aralık 2014,İe 21.527 iken 20i6 yılı

24.324'e yükseldiği ve % l3 arttığı;

4_ TUİK Endekslerinde Makine Teçhizat endeksinin Aralık 2014,te 1 1.395 iken

Temmuz 2016'da 13.133'e yiikseldiği ve Yo 15 arttığı;

5_ TUiK Endekslerinde Genel Giderler endeksinin Aralık 2014,te 17.105 iken

Temmuz 2016'da 18.658'e yükseldiği veYo9 arl]ığl

6_ Asgari ücretin 2015 yılı ilk altı ayı için 1.201,00._TL iken bu ücretin 2016 yılı için
|.64'7,00.- TL'ye yükselerekVo 37 arttığı;

7- Belediye ruhsat harçlarının 2015 yılı için 1.750,00.-TL iken, 2016 yılı için
2.100,00.- TL olduğu, %o20 arttı,ğı;

8- Trafik Sigorta ücretinin 20l5 yılında 825,00.-TL iken 20l6 yılında bu rakamın
1.850,00.-TL olduğu, % 124 arıluğı;

: .'-'1

9- Tüm resmi harç ve übretlerde 20|4 yılından 20l5'e geçişte Yeniden Değerlenme
Oranının % 10,2O|5 ten 2016 yılına geçişte %5,5Ç olarak belirlendiği;

kırar sııı,ısı
20l6l161



SONUÇ:

1- Elektronik biniş sistemi kullanılması halinde mesafeye gör9 .ücretlendirmeye
aşagldakio"'"tı.itibariyledevamedilmesine;buduraklararasıdönüşbinişlerindedeaynı
ücretlerin geçerli olmasına, elektronik biniş sistemi kullanılması şartıyla mesafeye göre

ücretlendirmede ilk binişte yolcu türüne göie karttan tam ücret düşülecek, inilen_ durakta

bulunan iade cihazlarına "ı"ı.iionit 
uiniş iartının ilk binişten itibaren .en 

fazla. 30 {{ika
;t;;;;k;hr;.i ,u."tiyı" tinii t".", iarkının.karta geri yüklenmesine; bu iade işlemi

y;p,]İ; ikinci biniş yapılması halinde ücret iade işlemi yapılamayacağına;

TAM
KDV

DAHiL

RENCI
KDV

DAHiL
(iNiŞ DURAĞI)

IŞ NOKTA SI
Ş NOKTASI

(lüiNiŞ DURAĞI)
I} N

0,80.-TL0,70._TLoRDUEVIEREFELIBANKALAR-
0,95._TL0,80._TLSl SE, lEL LRLB MIoS YS ALEREFELBANKALAR-U 1,15.-TL0,90.-TLSGK UBEEREFELIBANKALAR- ü
1,40._TL1,00.-TLIN CAMIIEKADBANKALAR- EREFEL i
1.50.-TL1,05._TLLOKLAKAlNKADEYAEREFELIBANKALAR- 1,60._TL1,15._TL

ü,].IİTESİ_CAREFoUR
DURAĞl

AL- DEVLETESK TERM]N
SELİMiYEHASTANESi

ŞEREFELiBANKALAR- Ç

BIRL iKBANKALAR- üçşEnnrEıı

TAM
KDV

DAHiL
iNiş Noxrası
(iNiŞ DURAĞI)

BiNjŞ NoKTAsü
(BiNiŞ DURAĞI)

0,80.-TLLiSESiSoSYALBI LiMLERoRDUEVi 0,95.-TL0,80._TLSGK UBEoRDUEVI
1,15._TL0,90._TLIN CAMIIAY EIIAI)ORDUEVI 1,40.-TL1,00.-TLAY EKADIN KARAKOLORDUEVl

1,05.-TLESKİ TERM
HASTANESİ
tn IirEsi-ceREpoun
DURAĞl

AL- DEVLET
SELİMiYE

ORDUEVI
1,60.-TL1,15.-TLTRAKYA

trNiVERSiTE
BİRL K

oRDUEVI

TAM
KDV

DAHiL

RENC
KD\,

DAHiL
iNiş Noxrısı
(iNiŞ DURAĞü)

BiNiŞ NOKTASI
(BiNiŞ DURAĞI)

0,80._TL0,70._TLSGK UBELR SI SE lLi LiM I]oS YS LA B
0,95.-TL0,80.-TLAY EKADIN CAM]SOSYALBİLIMLER L iSESi
1,15.-TL0,90.-TLAY EKADIN KARAKOLSESISoSYALBi L]MLER LI

1,00,-TLRMİNAL_ DEVLET
HASTANESi SELiMİYE
LrNiTESi_CAREFoUR
DURAĞI

EsKi TE

SoSYALBiLİMLER LiSESİ
1,50.-TL1,05.-TLBIRL İKTRAKYA

üNivpnsirg

TRAKYA
üNiVERSiTE

1,15.-TL 1,60.-TL

öĞnnNci
KDV

DAHİL
0,70.-TL

1.50.-TL

1,40.-TL

soSYALBİLiMLER LiSESİ

L



TAM
KDv

DAHiL

ĞRsNc
KDV

»arriı-
iNis Noxr.q,sı
riNİş ounıĞıı

giNis Noxıısı
tsixİş ouRAĞıı

0,80._Tr 
10,70.-TLAY EKADIN CAMiISGK ŞUBE 0,95.-TL0,80._TLLoIN KARAKKAE DYAUBESGK

0,90.-TLESKİ TERM
HASTANESi
üNİTESi-CAREFoUR
ounıĞı

AL- DEVLET

SGK lJBE 1,40.-TL1,00._TLTRAKYA
tlNivERSiTE

BIRLİK

SGK UBE

TAM
KDv

»ı.rıiı,

C

DAHIL

GREN
KDViNiş xorrası

(iNiş »unaĞı)
siNiş Noxrısı
tsixiş ouRAĞıı

0,80.-TL0,70._TLLoIN KARAKDKAEYAY EKADIN CAMII
0,80.-TLESKi TERMINAL- DEVLET

SELİMİYE
üNiTESi-CAREFoUR
DURAĞI

HASTANESl

EKADIN CAMIIAY 1,15.-TL0,90.-TLTRAKYA
üNivEnsirE

BiRL K
EKADIN CAMİi

TAM
KDV

»erriı-

G ltENCt
KDV

»*ıiı,
ixiş ıoxra,sı
tiNiş nunaĞıı

siNiş Noxrnsı
tsiNiş ouRAĞı)

0,80._TL0,70._TLESKI TERM
HASTANESi

İNAL- DEVLET

üNiTESİ-CAREFoUR
ounaĞı

sEı-i1,1İyı,
AYŞEKADIN KARAKOL

0,95.-TL0.80.-TLTRAKYA
üNİvpnsİrp

BİRL lK
AYŞEKADIN KARAKOL

2- Yukarıda belirtilen duraklar arası yolculuklar dışında elektronik ücret ödeme kartı

tuııun,ı]u,uı.-.in]i_tinai ü"."ı"ri 1çDv DahiD öğrenci 1,35._TL, Sivil 1,90._TL olmak üzere

i;;i; i;il; a.uçlu., "ıeı.t.o"it 
tunı, biniş" tarifelerinin aşağıda belirlendiği şekilde

düzenlenmesine;

3

YENI TARI FE TL.
V DAHIL

SICRET TTOPLU TAŞIMA

sIv LRENC
1,90.-TL1,35.-TLiND -BiNDİ

KISA HATLAR
1,90.-TL1,35.-TLADL YE SARAYIMERKEZ
1,90._TL1,35.-TLT- YILDIzuMYENI
1,90.-TL1,35.-TLKARAA A
1,90.-TL1,35._TLESENTEPE- ZSERHAT_

BACA-MEGAPARK-
1,90.-TL1,35.-TLEVLERlKAVGAZ-GÖÇ
1,90.-TL1,35.-TLrıyır-sEI-rop:ıor I

1,90.-TL1,35._TLHANE:_KI
1,90._TLl,35.-TLo.GARFAKÜLTES

1,15.-TL
SELİMiYE

0,95.-TL



YENİiMARET-YILDIRIM

MERKEZ_oRDUEVI_HALK
EĞİTİM MERKEZİ- KIYIK
MERKEZ- KlŞ LA DURAĞI

1,35._TL 1,90.-TL

SERA
KENT TRAKYABİRLİK

1,35._TL 1,90.-TL

ToKİ-BELKOoP-KIYIK
KAVGAZ-ESENTEPE_
VALİKONAĞI-oLiN

1,35._TL 1,90._TL

oToGAR-TIP FAKÜLTESi

a[N-BAcA-şürnüıeşa
MAHALLESi_SERHAT
KoLEJi

1,35.-TL 1,90.-TL

öZspnger_psENTEpE-
KAVGAZ-SERııAT ı<oı-Bıi

1,35._TL 1,90.-TL

UZUN HATLAR

2,25.-TL1,75.-TL
ARAŞTIRMA_TIP
FAKüLTESi-oToGARToKİ-BELKOP-KIYIK

2,25.-TL1.75.-TL
ADLiYE SARAYI

TOKİ_BELKOOP
KIYIK

2,25.-TL1,75.-TLKARAA AToKi-BELKOoP-KlYIK
2,25.-TL1,75.-TL

SSK- AY EKADIN-MERKEZ-
KENT-AVRUPASERA

KENT
2,25.-TL1,7 5.-TLAYŞEKADIN KARAKOL,

ESKi TERMINAL- SANAYi-
ripe-oı-N_rıp pnrüırEsi -

oToGARYENiiMARET-YlLDIRIM
1,75.-TL 2,25.-TLAYŞEKADIN KARAKOL,

ESKİ TERMiNAL-
üNİVERSİTE-CUMARTESi
PAZARI-ACAR PARK_
VAr.iKONAĞI_oLiN_TIP
FAKüLTESi_oToGARYENiiMARET-YILDIRIM

2.25,-TL1,75.-TLŞEHiT CEM DİLAY

YENiiMARET_YILDIRIM

3- Nakit ödemeli binişterde öğrenci - sivil kısa hat- uzun hat aynmı yapılmaksızın
2,50- TL (KDV Dahil) ücrettin devam etmesine,

4_ ETUS Sistemine katılmış toplu taşıma araçlannda elektronİk bilet kartı kullanılarak
öğrenci ve sivil kartlarla ilk binişten itibaren 45 dakika içerisinde yapacakları geriye dönüş

amaçlı olmayan aktarma amaçlı ikinci biniş için %50 indirimli ücret alınmasına;
5- Kredi kartı kullanılarak yapılan binişlerde de nakit ödeme ücreti olarak alınan 2,50

TL (KDV Dahil) ücretin devam etmesine.
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KENT-AVRUPA

BULVARI_MEVLANA
CAMİi-NiMETER-YENİ
TOKİ-YENi DEVLET
HASTANESi_ÖZSERHAT

Meclis



EDiRNE BELEDİYESi MECLİS KARARI

karar Tarihi
07/ll/20l6

Ulaşım Komisyonunca alrnan 31.10.2016 taıih ve 2016/08 sayılı Ulaşım Komisyon
karan ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğiinün 31.10.20l6 tarih ve E.1l8052 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakeıede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 31.10.2016 tarih ve 2016/08 sayılı Ulaşım
Komİsyon Kararının aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karaı verilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih ve E.104058 sayılı yazısı ile
Köşkdere Edime Turizm İnş. otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 22.09.2016 tarih ve 103622
sayılı dilekçe talebinde "11.08.20l5 2015105 karar numaralı Komisyon kararı ile sedan ve
station vagon dışında ticari taksi uygulaması yapılamadığı, hizmet kalitesi ve seçenekleri
artttrmak adına 1600 cc den büyük olmayan, yeterli bagaj kapasitesine sahip, k_limalı ve binek
otomobil olarak tescil edilen SUV araçlarında ticari taksi olaıak satılabilmesi için gerekli
düzenlemenin yapılmasi' konusu Belediye Meclisinin 06110/2016 taıihli toplantısından
Komisyonumuza havale edilmiştir. Edime Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin "14. maddesi
çalışma rüsatı verilen taksi araçlarında aranacak şartlar bölümü h) (03109/2014 tarih ve
20|4/266 sayılı Meclis Karaııyla eklenmiştir) Ticari taksilerde çalışacak uaç|ar yaInızca
sedan ve station wagon tarzı araçlar olabilecektir. Hathback, Coupe, Cabriolet ve Jeep tarzı
araçlar ticari taksi plakası ile çalışma yapamaz|af' şeklindedir. Giiniimiizde yerden
yükseltilmiş modeller genel olarak SUV (Sport Utility Vehiche) olarak adlandınlmaktadır.
Ticari taksilerinden ttim vatandaşlarımızın yararlandığı göz önünde bulundurulduğunda
otomobillere göre yüksek olan SUV araçlann kullanımında zorluklar olabileceği
değerlendirilmiştir.

Köşkdere Edime Turizm İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 22.09.2016 taih ve
103622 sayıl,ı dilekçe talebinin ret edilmesine.
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