EDİRNE BELEDİYESİ
SEYAHAT KART YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Edirne Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, denetlenen
ve organize edilen toplu taşıma araçlarında, yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak toplu taşıma
seyahat kartlarının türleri ve faydalanma haklarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Edirne Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, denetlenen ve organize edilen
toplu taşıma araçlarını ve işleticilerini, bu araçlarla yolculuk yapan kişileri ve bu kişiler tarafından
kullanılacak toplu taşım seyahat kartlarını düzenleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönetmelik;
(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
(2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
(3) 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
(4) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
(5) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
(6) 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları
Yönetmeliği”, yasal dayanak teşkil etmektedir.
(7) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun,
(8) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,
(9) 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere
verilecek Sağlık Kurulu raporları hakkında yönetmelik”,
(10) 1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu
(11) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
(12) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
(13) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
(14) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
(15) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında
Kanun,
(16) 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
(1)65 yaş ve üzeri: 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, 4736 sayılı kanun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını tarafından
04.03.2014 tarih ve 28391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği, Türk vatandaşı olan altmış beş yaşını dolduran kişileri kapsar.
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(2)Engelli Refakatçisi: % 50 nin üzerinde engeli olup, sağlık kurulu raporunun "Ağır Engelli"
olduğunu belgeleyen veya T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce verilen, Engelli Kimlik Kartında “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresi
bulunan kişileri.
(3)Engelliler: % 40 ve üzerinde engeli olup sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
(4)İndirimli Seyahat Kartı: Yönetmelik esaslarına göre uygunluğu tespit edilen kişilere,
indirimli olarak toplu taşımalarda yararlanabilmeleri için verilen seyahat kartını,
(5)Kişiselleştirme İşlemi: İndirimli veya ücretsiz Seyahat kartlarının üzerine, kart sahibinin
fotoğrafı ile birlikte adı, soyadı vb bilgilerin bastırılarak seyahat kartlarının kişiye özel hale
dönüştürülmesi işlemini,
(6)Manyetik Bilet: Seyahat Kartı sahibi olmayan kişilere seçenek sunmak için i k i biniş imkânı
sağlayan üzerine tekrar dolumu yapılmayan kullan at bileti,
(7)Öğrenci: Türkiye veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler, YÖK kapsamındaki
tüm üniversiteler ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri, Açık Öğretim Ortaokulu ve
Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri (12 dönem dahil),Özel Eğitim Kurumu Öğrencileri, 3308 sayılı Kanun’un 11
nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerini ve 4+4+4 kapsamında öğrenim görmekte olup son (4
‘ü lise bölümünü) örgün ve yaygın öğretim (yüz yüze eğitim) kapsamında açıktan okuyan öğrencilerini
kapsar.
(8)Sivil: Ücretsiz ve indirimli taşımalar dışında olan, indirimsiz seyahat kartları
kullanıcılarını,
(9)Toplu Taşım Araçları: Edirne Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, denetlenen ve
organize edilen toplu taşım sistemindeki tüm araçları,
(10)Toplu Taşım Seyahat Kartları: Toplu taşım araçlarında geçerli olacak İndirimli, indirimsiz
(tam) ve ücretsiz elektronik seyahat kartları ya da manyetik seyahat kartlarını,
(11)Ücretsiz Seyahat Kartı: Yönetmelik esaslarına göre ücretsiz olarak toplu taşımalardan
yararlanacak kişilere verilen toplu taşım seyahat kartını,
(12)Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş toplu taşım seyahat
devam ettiğinin belgelenerek kullanımının uzatılmasını,

kartlarını

kullanabilme

şartlarının,

İKİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşım Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar
Toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklar
MADDE 5 – (1) Öğrenciler toplu taşım indirimli seyahat kartından yararlanırlar.
Ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarından yararlanacaklar
MADDE 6 – (1) Gaziler, Şehit Yakını ve Gazi Yakını,Vazife Malulü,
(2) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri,
eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
(3) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga
64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda
belirtilen haller kapsamında;
a) Hayatını kaybedenlerin,
b) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,
c) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,
d) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek
çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı
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gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin kendileri,
eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.
(4)28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve
babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, ücretsiz toplu ulaşım seyahat
kartlarından yararlanırlar.
(5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun, 4736 sayılı kanun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını tarafından 04.03.2014 tarih ve 28391
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
gereği, Türk vatandaşı olan 65 yaşını dolduran kişiler, ücretsiz toplu ulaşım seyahat kartlarından
yararlanırlar.
(6) % 40 ın üzerinde engeli olup, sağlık kurulu raporu olduğunu belgeleyen veya T.C. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen Engelli Kimlik
Kartı bulunan kişiler, ücretsiz toplu ulaşım seyahat kartlarından yararlanırlar.
(7) % 50 nin üzerinde engeli olup, sağlık kurulu raporunun "Ağır Engelli" olduğunu belgeleyen
veya T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
verilen, Engelli Kimlik Kartında “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresi bulunan kişiler
ücretsiz toplu ulaşım seyahat kartlarından yararlanırlar.
(8) Altı yaşın altında olan çocuklar yolcu seyahat kartı düzenlenmeksizin ücretsiz seyahat edebilirler.
(9) Toplu taşım araçlarından indirim ya da ücretsiz yararlanacaklar hakkında yasa, kararname, ya da
benzeri hukuki düzenlemeleri ile E d i r n e Belediye Meclisi’ nin aldığı kararlar uyarınca hak kazanacak
olanlar bu haklardan yararlanırlar.

Toplu taşıma araçlarında indirimsiz seyahat edenler
MADDE 7- (1)İndirimli ve Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlanamayan ve Toplu Taşıma
Araçlarından tam ücret ödeyerek yararlanan kişilerdir.
(2)Sık ve düzenli olarak Toplu Taşıma Araçlarını kullanmayanlar ve şehir dışından gelenlerin
günübirlik şehir içi yolculuklarında Toplu Taşıma Araçlarından yararlanabilmeleri biniş imkânı sağlayan
Manyetik Bilet (Kullan At Bilet) uygulamasından yararlanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartları Başvuru Koşulları
Toplu taşım indirimli seyahat kartları başvuru koşulları
MADE 8- (1) İlk ve orta dereceli okul öğrencilerden istenen belgeler;
a)

Okuldan Öğrenim belgesi veya o yıla ait eğitim-öğretim görmüş olduğu okula kayıt vizesini
yaptırmış oldukları öğrenci kimlik kartı (aslının ibrazı) fotokopisi,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
c)

1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )

(2) Üniversite öğrencilerinden istenen belgeler;
Okuldan Öğrenim belgesi veya o yıla ait eğitim-öğretim görmüş olduğu üniversitenin kayıt
vizesini yaptırmış oldukları öğrenci kimlik kartı (aslının ibrazı) fotokopisi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
c ) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş),
d) Adrese dayalı kayıt sisteminde Edirne şehir merkezine kayıtlı İkametgah Belgesi
a)

(3) Üniversiteye yönelik özel öğretim kursu veren dershane öğrencilerinden istenen belgeler;
a) Özel öğretim kursundan almış oldukları öğrenci belgesi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik nolu aslının ibrazı),
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c) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
d) Adrese dayalı kayıt sisteminde Edirne şehir merkezine kayıtlı İkametgah Belgesi.
Toplu taşım ücretsiz seyahat kartları başvuru koşulları
MADDE 9- (1) Gazi / Gazi yakını / Şehit yakını / Vazife Malulü istenen belgeler;
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen üzerinde " Gazi / Gazi Yakını /
Şehit Yakını " ibaresi bulunan kart aslı ve fotokopisi,
b) 1 Adet renkli Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçinde Çekilmiş ),
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
a)

(2) Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Kartları
sahiplerindne istenen belgeler;
a) Basın kimlik kartı(aslının ibrazı) fotokopisi,
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
c) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
(3) Engelliler ( % 40 ve üstü) istenen belgeler;
Başbakanlık veya T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Engelli kartı olanlar
için aslının ibrazı ile fotokopisi,
b) Engelli kartı olmayanlar için hastaneden alacakları aslı gibidir onaylı yüzdelik engel oranını
gösteren kurul raporu veya nüfus cüzdanına engel oranı belirtilmiş ise arkalı önlü fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
d) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
a)

(4) 65 Yaş ve Üstü istenen begeler;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
b) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş )
(5) Refakatçilerden istenen belgeler;
Engelli Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi, (Son
2 yıla ait ),
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı),
c) 1 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş )
a)

MADDE 10 - Toplu taşım araçlarından indirim ya da ücretsiz yararlanacaklar hakkında yasa,
kararname ya da benzeri hukuki düzenlemeler uyarınca hak kazanan kişiler, getirilen düzenlemeye göre
talep ettikleri toplu taşım seyahat kartını, bedelini ödeyerek (Gazi / Gazi Yakını / Şehit Yakını / Vazife
Malulü hariç) alırlar.
İndirimsiz toplu taşım seyahat kartı başvuru koşulları
MADDE 11- (1)Sivil (Tam) toplu taşım seyahat kartı alacaklar, seyahat kartı satış noktalarına
başvururlar. Talep etmiş oldukları toplu taşım seyahat kartını belirlenen bedelini ödeyerek alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartları Uygulama, Yürürlük Ve Veriliş Koşulları
Kartın verilişi
MADDE 12- (1) Başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşım seyahat kartı, başvuru koşullarını
taşıdığının ilgili birimince onaylanmasından sonra, bedelinin tahsili ile seyahat kartı verilir.
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Kartın yenilenmesi
MADDE 13- (1) Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşım seyahat kartlarının
düzenlenecek başvuru dilekçesiyle Halkla İlişkiler Bürosuna başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal
edilerek kullanıma kapatılacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşım
seyahat kartı yenilenecektir.
Kartın kural dışı kullanılması
MADDE 14- (1) Tüm toplu taşım seyahat kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu taşım
araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartını validatöre okutmak ve
sürücüye göstermek zorundadırlar.
(2) Toplu taşıma indirimli - ücretsiz seyahat kartını validatöre okutmayanlar ve sürücüye göstermeyenler bu
haktan yararlanamazlar.
(3) Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında ikinci
ve üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında adı geçen toplu taşıma seyahat kartına bir tutanakla birlikte sürücü
ya da görevli tarafından el konularak alınır.
(4) Görevli veya sürücü tarafından el konulan toplu taşıma seyahat kartı tutanakla birlikte Halkla İlişkiler
Bürosuna teslim edilir.,
(5) Usulsüz kullanıldığı tespit edilen indirimli veya ücretsiz toplu taşım seyahat kartına işlem yapılmak
üzere kart sahibinin iki iş günü içinde yazılı müracaatı beklenir ve yapılan değerlendirme sonucunda;
a) Birinci Usulsüz kullanımının tespiti halinde üç ay,
b) İkinci Usulsüz kullanımının tespiti halinde altı ay,
c) Üçüncü Usulsüz kullanımının tespiti halinde bir yıl süre ile kart kullanıma kapatılır.
d) Dördüncü Usulsüz kullanımının tespiti halinde ise kart kullanım hakkı iptal edilir ve yeni kart verilmez.
Vize işlemi ve tam tarifeye dönüşüm
MADDE 15 – (1) İndirimli ve ücretsiz seyahat kartlarında vize işlemi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
belirlemiş olduğu takvime göre yapılır.
(2) Öğrenci kartları vize işlemi: Kurulan YÖKSİS, MEBSİS gibi web servis veya kurumlardan gelen resmi
yazılara istinaden indirimli tarifeden yararlanmayı gerektiren durumun sona ermesi halinde elektronik kart tam
tarifeye dönüştürülür. A.Ö.F. ve yabancı ülkelerde öğrenim gören veya ilgili kurumlardan yıllık vize için bilgisi
alınamayan veya eksik gelen öğrenci kartlarında, vize işlemi o yıla ait güncel öğrenim belgesini ve öğrenci
kartının ibrazı ile Halkla İlişkiler Bürosunda manüel olarak yapılır. Her hangi bir sebeple otomatik vize işlemi
yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmak kart sahibinin sorumluluğunda olup, vizesi yapılmadığı gerekçesi
ile tam ücret ödenen kartlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.
(3) Kullanımda bulunan toplu taşım ücretsiz seyahat kartına sahip olanların, kullandığı kartları kullanım
süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıllık sure için geçerlidir . Ancak, başvuru koşullarını taşımaları
kaydıyla sahip oldukları kartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda kart otomatik
olarak kullanım dışı bırakılacaktır.
Kartın kaybedilmesi
MADDE 16- (1) Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri Halkla
İlişkiler Bürosuna müracaat ettiklerinde eski kartları otomatik olarak kullanım dışı bırakılır. Başvuru koşulları
yerine getirildiğinde (güncel belge ibraz etmek kaydıyla) ve kart bedeli ödendiğinde yeni kart verilir.
(2) Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin en geç 2
iş günü içerisinde Halkla İlişkiler Bürosuna kayıp veya çalıntı bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi
takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı ve Tarifelerinin Belirlenmesi
MADDE 17- (1) Toplu taşıma seyahat kartları Belediye personelinin denetiminde Halkla İlişkiler Bürosunda
basılacaktır. Toplu taşım seyahat kartlarının tanım ve şekilleri, toplu taşım seyahat kartı satış
bedelleri Edirne Belediyesi Encümeni tarafından, toplu taşım seyahat kartı hak sahipleri ile taşıma ücreti ve
indirim tarifeleri Edirne Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim,Yürütme,Yürürlük
Denetim
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik kapsamında,
görevlendirilen Trafik Zabıtası yetkilidir.

denetim

ve

kontrol

için

Edirne Belediyesi’nce

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik 20 (yirmi) maddeden
onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

ibaret olup, Edirne Belediye Meclis’ince

Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliği Edirne Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
yürütür.
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