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Ula§im Hizmetleri Mudurlugiinun 27.01.2022 tarih ve E-72295406-622.03-837646 sayih yazisiyla
“25.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de 5393 Sayih Belediye Kanununda yapilan degi§iklik He toplu 
ta§ima hizmetlerinden iicretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ili§kin gelir destegi odemesi 
yapabilmesine imkan tanmmasi sebebiyle Edirne §ehir merkezinde toplu ta§ima hiznteii veren (M) 
plakah araqlara iicretsiz ve indirimli yolcu bini§leri igin destek verilmesi” konusu Edirne Belediye 
Meclisinin 01.02.2022 tarihli toplantisinda g6ru§ulmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna havale 
edilmi§tir. Plan ve But9e Komisyonu, konu ile ilgili olarak gah^ma yapmak iizere 02.03.2022 tarihinde 
toplanmi§tir.

Yapilan Cah§malar ve Degerlendirmeler:

1- Son donemde toplu ta§ima hizmetlerinin yiirutulmesinde temel girdi olan akaryakit, lastik, yedek 
parga, tamir bakim ve onanm maliyetlerinin yam sira §ofor i§cilik iicretlerinin a§in yiikselmi? olmasi 
sebebiyle toplu ta§ima hizmeti veren (M) plakah esnafa iicretsiz ta§ima hizmetinin agir yukler 
olu§turdugu gorulmektedir.

2- 7349 sayih Gelir Vergisi Kanunu ve Bazi Kanunlarda Degi§iklik Yapilmasina Dair Kanun ile 5393 
Belediye Kanunun 15. rhaddesine : “(Ek fikra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin 
veya ruhsat aimak ya da hat kiralamak suretiyle <;ah§an ve toplu ta$ima hizmeti yuriiten gergek ve tiizel 
ki§ilere; nufus, hattin uzunlugu ve hatti kullanan sayisi kriterlerini esas alarak tespit edecegi hatlardaki 
toplu ta§ma hizmetlerinden iicretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilifkin gelir destegi odemesi 
yapabilir. ” hukmii eklenmi§tir. Toplu ta^ima hizmetlerinin mali - ekonomik olarak surdurulebilmesi igin 
kanunun bu diizenlemesinden hareketle (M) plakah ta§imacilara gelir destegi odemesi yapilmasi 
kagimlmaz olmu$tur.

3- Edirne Belediye simrlan i9erisinde toplu ta§ima hizmeti verilen turn hatlarda, ilgili mevzuatinca 
iicretsiz seyahat hakki bulunan vatanda§lann iicretsiz ta§ima hizmetinden yararlandinlmalan neticesinde 
a§agida diizenlenen esas ve usuller dahilinde;

3.1- Edime Belediyesi simrlan i9erisinde 9ah§an (M) plakah ara9 olmasi,

3.2- Ara9 uzerinde Elektronik Ucret Toplama Sisteminin bulunmasi ve siirekli faal olmasi; istenilen 
verilere (yolcu sayisi, ara9 plakasi vb) idare tarafindan mutlak suretle ula§ilabilmesi,

3.3- Edime Belediye Ba§kanhginca verilen yilhk (M) Plaka Qali^ma Izin Belgesi almi§ olmasi (2022 Yih 
(M) Plaka Qah§ma izin Belgesi), halinde Edime Valiligi Qevre, §ehircilik ve iklim Degi§ikligi 11 
Mudurlugune ta§imacihk yaptigi bildirilen (M) plakah her aracin ay sonunda ta§idigi toplam iicretsiz 
yolcu sayisinm o ay ge9erli olan sivil bini§ iicret tutan ile 9arpimindan elde edilecek tutarm; her ara9 i9in 
Aile, Cah§ma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgi but9esinden o (M) plakah araca aktarilan tutardan fazla 
olan kismi kadar tutarm iicretsiz yolcu bini§ seyahat gelir destegi olarak odenmesine;

3.4- Odenecek iicretsiz yolcu bini§ seyahat gelir desteginin Edime Belediye Ba§kanhgi Ula§im 
Hizmetleri Miidiirliigii biit9esinden kar§il^imasipa!
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3.5- 2022 Mart, Nisan ve Mayis aylan igin 3 (u?) ay yapilacak bu gelir destegi odemesinin ilgili ay 
sonunda Ula§im Hizmetleri Mudurliigiince diizenlenecek odeme evraklan ile bir sonraki ay Mali 
Hizmetler Mudiirlugunce hak sahibi (M) plakali ta§imaciya odenmesine;

toplantiya katilanlann oy birligi ile karar verilmi§tir.
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