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29l8 sayılı Karayolu Trafik Kanununun Ek:l6. Maddesinde; "Belediyelerce veya sermayesinin tamamı
belediyelere ait şirkeder tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini
sağlamak, düzenli ve gtlvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizınet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak
elektronik sistemlerin Emıiyet Genel Müdilrlüğunce trafik ihlalIerinin tespiti amacıyla kullanılmasl durumund4
aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen tralık idari yaptırım karar tutanaklannda yer
alan trafik idaıi para cezasının 9'o30'u oıanındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emıiyet Genel Müdtırlüğu
bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. (Ek cümle: 201812016-6745l30 md.)
Elektronik sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulması ve işlettirilmesi halinde
belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar Vo30, sonrasında ozl5
olarak uygulanır. (2) Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken
teknik öze|likler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlüğü ve lçişleri Bakanlüğınca (Emniyet Genel

Müdürlüğu) müştereken belirlenir." denmektedir. Kanunun bu hlıkmtıne istinaden 2014
yılında kuruluş çalışmaları başlatılarak aKif halen getirilen ve bir süre faal olarak kullanılan Elektronik
Denetleme Sistemleri (EDS) l0.0t.20t8 tarihinden itibaren kapah olduğundan, Edirne ll Merkezinde Trafik
güyenliğinin sağlanmasünda, can ye mal kayıplarının önlenmesinde katkısı btlyUk olan Elektıonik Denetleme

Sistemlerinin (EDS) yeniden aktif hale getirilmesi; 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek l6.
maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 8. fıkrası ve 9. maddesi
(3). fıkrası gereği Edime İl Emniyet Müdiırlüğti ile Be|ediye Başkanlığımız arasında ön protokol Ve nihai
pIotokol imzalanması için Edime Be|ediye Başkanı Recep GÜRKAN'a yetki yerilmesi; mevcut L-uıulu
bulunan ve ilave kurulacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) l0 yıl süre i]e bakım ve işletilmesi
işinin ihale işlemlerini yürtltmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Be|ediye Encümenine yetki
verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri MüdüılüğUnUn 31.01.2020 talih ve E.525465 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonucundaı 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun Ek:l6.

Maddesinde; "Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirkeller tarafından kendi bütçe
kaynakları kullanılarak, karayollaıında can ve mal güvenliğini sağ]amak, düzenli ve güyenli trafik akışını temin
etmek amaçlalına hizmet etmek üZere kuru]muş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel
MüdürlüğUnce trafik ih|allerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylü dönemler halinde yapılan
tespitlere dayanllarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının
%30'u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel MüdürIüğü bütçesinden ilgili belediyelere
sistem kullanırnı hizmet bedeli olarak ödent. (Ek cümIe: 20.8.20l6- 6745130 md.) Elektronik sisıemlerin
belediyeler taraflndan hasılat paylaşımü yoluyla kurduru|ması ve işlettirilmesi halinde belediyelere ödenecek
tutar, elektronik sisıemlerin yatürım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında %l5 olarak uygulanır. (2) Bu

madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak eIektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler,
kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlaı ile maddenin uygularnasına

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel MUdUrlttğll) müştereken
belirlenir." denmektedir. Kanunun bu hükmune istinaden 2014 yılında kuruluş çalışmaları başlatılarak aktif
halen getirilen ve bir süre faal olarak kullanılan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)
l0.01.20l8 tarihinden itibaren kapalı olduğundan, Edirne Il Meıkezinde Tıafik g0venliğinin sağlanmasında, can
ve mal kayıplarının önlenmesinde katkısı bilyük olan Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) yeniden ahif
hale getirilmesine; 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek l6. maddesinin Uygulanmasına lüişkin Usul
ve Esasların 6. maddesinin 8. fıkıasl ve 9. maddesi (3). fıkrası gereği Edime
Başkanlığımız arasında ön protokol ve nihai protokol imzalanması için
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GÜRKAN'a yetki verilmesine; mevcut kurulu bulunan ve ilave kurulacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin
(EDS) l0 yıl süre ile bakım ve işletilmesi işinin ihale işlemlerini yürütmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclis Üyeleri Feridun ACAR, Mehmet ÇAPOĞLU,
Engin MAKAK, Pınar ERSAÇMIŞ, Kerim KAZAN, Ayhan DiNÇ, İsmail TAŞDEMiR, Bahattin ULUSoY,
İsmail DEMiRHAN, Halil ÇAVUŞ'un ret, diğer meYcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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