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KONUSU : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan
_ protokole istinaden işletilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)

î KARAR NO ' 06 Giderlerinin Karşılanması için Nakdi Yardım Yapılması Konusunun
;, _- Görüşülmesi.
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_ Belediye meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis Başkanı Sabahattin
KAYA başkanlığında 01/03/2021 günü Olağan toplantısını yapmak üzere Belediyemize ait."Millet
Kıraathanesi ve Kültür Evi "

toplantı salonunda saat 1000'da toplandı. Meclis toplantısının l. Birleşiminde
Gündemin l. maddesinde bulunan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan
protokole istinaden işletilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Giderlerinin Karşılanması için Nakdi

i

Yardım Yapılması Konusunun görüşülmesine geçildi.

KARAR
_

'

Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları
'

kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek
amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel
Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan
tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para
cezasının % 30'u oramndaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili
belediyelere sistem kullammı hizmet bedeli olarak ödenir. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/30 md.) Elektronik
sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulması ve işlettirilmesi hâlinde
belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında
%15 olarak uygulanır. Bu madde kapsamında Akçakiraz Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan
Bingöl ve Diyarbakır karayolları üzerinde can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik

*

akışını temin etmek üzere kullanımına 2019 yılında başlanılan Elektronik Denetleme Sistemleri aktif
olarak çalışmaktadır.

Belediyemiz ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü arasında 31.12.2020 tarihinde imzalanan ve 2021 yılını
kapsayan EDS Nihai protokolü kapsamında; _

Çalışan sistemin korunması, araç gereç ve personel giderlerinin karşılanması için İl Emniyet
Müdürlüğüne veya göstereceği Emniyet Demek veya vakfına 2021 yılını kapsayacak şekilde 400.000,00
TL nakdi yardımın yapılmasına, iş bu kararın protokole eklenmesine ve tüm bu işlemlerin yürütülebilmesi
için Belediye Başkanı Sabahattin KAYA' ya yetki verilmesine, Meclis Üyelerimiz Mehmet Hayri ÖZELÇİ
ve Orhan YÜKSEL' in RED oturuma katılan diğer üyelerin KABUL oyu kullanması neticesinde maddenin
KABULÜNE oy çokluğ ile karar verildi.
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