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28.05.2018 - 2048

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
15 NOLU GENELGE
7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.05.2018 tarihli ve 30431
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunda esnafımızı ve odalarımızı ilgilendiren aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
1. 7144 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun
“Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının
( p ) bendine;
“Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve
hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin
işlettirilmesine karar vermek” cümlesi,
Aynı maddenin ikinci fıkrasına;
“ Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas
alınarak Büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin
o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda
ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir.
Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya
indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir” cümlesi eklenmek suretiyle
değişiklik yapılmıştır.
Böylece, maddede yer alan koşullarda Büyükşehir Belediyelerinin kendi bütçelerinden ücretsiz
veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin, taşımacı birlik ve kooperatiflerine gelir desteği verebilme
imkânı sağlanmıştır.
2.
Anılan Kanunun 15 inci maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanunun 6 ncı madde ikinci fıkrasında yer alan;
Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf
ve sanatkârların kayıtları birlik tarafından “tutulur” ibaresi “tutulabilir” şeklinde, Esnaf ve sanatkârlara
odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından “verilir” ibaresi “verilebilir”,
şeklinde değiştirilmiş,
Bu fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile “
“Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması
durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi
Bakanlık tarafından belirlenir” düzenlemesi getirilmiştir.
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3.
Kanunun 18 inci maddesi ile, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik yapılarak, otoyollar ve erişme kontrolünün
uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerinin ödenmemesi halinde uygulanan 10 kat idari
para cezası 4 katına indirilmiştir.
Bu uygulama ilgili kanunlarla işletme hakkı verilen ya da devredilen otoyollar ile erişme
kontrolünün uygulandığı karayolları içinde geçerli olacaktır.
Ayrıca, yine 6001 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği
(25.05.2018) tarihinden önce otoyollar ve erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen
geçiş ücretlerini ödemeden yapılmış olan geçişlerde araç sahiplerine geçiş ücretinin 10 katı üzerinden
tahakkuk etmiş ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (25.05.2018) ödenmemiş olan para
cezaları hakkında da geçiş ücretinin 4 katı oranı uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Enver YENĠÇERĠ
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan
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