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Edirne Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun almış otduğu 02.03.2022 tarih ve 2022/07
sayıll Plan ve Bütçe Komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.o3.2022 tarih ve
854806 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;

.. Belediye Başkanı Recep GiiRKAN'ın; bu maddenin görüşülmesine geçilmeden önce Meclis
Uyeleri Filiz GENCAN AKIN, Emine KAHYALAR ve Ergun DÖNMEZ'in bu maddenin
görüŞülmesinde bulunmayacağın ı, oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyeleri Filiz
GENCAN AKIN, Emine KAHYALAR ve Ergun DÖNMEZ bu maddenin görüşülmesinde ve
oylamasrnda bulunmamışlardır.

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi PIan ve Bütçe Komisyonunun almış
olduğu 02.03.2022 tarih ve 2022107 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon kararının Plan ve Bütçe
komisyonundan geldiği ve aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Mevlüde BAş'ın
ret diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27 .01.2022 tarih ve F,-72295406-622.03-837 646 sayıh
yazısıyla '25.|2.2022 tarihli Resmi Gazete'de 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılan değişiklik ile
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi
yapabilmesine imkan tanınması sebebiyle Edirne şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren (M)
plakalı araçlara ücretsiz ve indirimli yolcu binişleri için destek verilmesi" konusu Edime Belediye
Meclisinin 01.02.2022 tarihli toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu, konu ile ilgili olarak çalışma yapmak üzere 02.03.2022 tarihinde
toplanmıştır.
Yapılan Çalışmalar ve Değerlendirmeler:
l- Son dönemde toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesinde temel girdi olan akaryakıt, lastik, yedek
parça, tamir bakım ve onarım maliyetlerinin yanı sıra şofiör işçilik ücretlerinin aşın yükselmiş olması
sebebiyle toplu taşlma hizmeti veren (M) plakalı esnafa ücretsiz taşıma hizmetinin ağır yükler
oluşturduğu görülmektedir.
2- 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5393
sayılı Belediye Kanunun l5. maddesine: "(Ek fıkra2Zl|2l202I-7349l|0 md.) Belediyeler, kendisinden
izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşlma hizmeti yürüten gerçek Ve
tiizel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kiterlerini esas alarak tespit edeceği
hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara il§kin gelir
desteği ödemesi yapabilir." hükmü eklenmiştir. Toplu taşıma hizmetlerinin mali-ekonomik olarak
sürdürülebilmesi için kanunun bu düzenlemesinden hareketle (M) plakalı taşımacılara gelir desteği
ödemesi yapılması kaçınılmaz olmuştur.
3- Edime Belediye sınırlan içerisinde toplu taşıma hizmeti verilen tüm hatlaıda, ilgili mevzuatınca
ticretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandırılmalan
neticesinde aşağıda düzenlenen esas ve usuller dahiIinde]
3.1- Edime Belediyesi sınırları içerisinde çalışan (M) plakalı araç olması,
3.2- Araç üzerinde Elektronik Ücret Toplama Sisteminin bulunması ve sürekli faal olması; istenilen
verilere (yolcu sayısı, araç plakası vb) İdare tarafından mutlak suretle ulaşılabilmesi, 3.3- Edime
Belediye Başkanhğınca verilen yıllık (M) Plaka Çalışma İzin Belgesi almış olması (2022 Yıh (M)
Plaka Çalışma izin Belgesi1. halinde Edirne Va|itiği Çevre, Şehircilik ve ikıim Değişikliği il
Müdürlüğüne taşımacılık yaptığı bildirilen (M) plakalı her aracın ay sonunda taşıdığı toplam ücretsiz
yolcu sayısının o ay geçerli olan sivil biniş ücret tutan ile çarpımından elde edilecek tutann; her araç
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı bütçesinden o (M) plakalı araca aktarılan futardan
fazla olan kısmı kadar tutarın ücretsiz yolcu biniş seyahat gelir desteği olarak ödenmesine;
3.4- Ödenecek ücretsiz yolcu biniş seyahat ge|ir desteğinin Edirne Belediye Başkanlığı Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına;
3.5- 2022 Mart, Nisan ve Mayıs ayları için 3 (üç) ay yapılacak bu gelir desteği ödemesinin ilgili ay
sonunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek ödeme evrakları ile bir sonraki ay Mali
Hizmetler Müdürlüğünce hak sahibi (M)
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ödenmesine.


