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                                BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

Dünya genelinde etkisini hissettiren Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan 

önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, 09/09/2020 tarih ve 2020/81 karar no'lu Antalya 

1.Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtildiği üzere, Raylı sistem araçları (metro, tramvay 

vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu 

taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak 

şekilde (karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer 

koltuğunun kullanılması, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulması, 

oturulmayacak koltukların uyarıcı şerit çekilmek suretiyle kullanıma kapatılması 

şartıyla) teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesinin en fazla %40’ı 

kadar ayakta yolcu alınabileceğine, " belirtilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde Pandemi 

öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı 

yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı 

görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alınan 17/11/2020 tarih ve 801 

sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta 

yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve 

aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. 

üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 360adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 

01/11/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmıştır. 

 Bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten Toplu taşıma esnafının 

halihazırda günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin 

ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan 

mağduriyetin giderilebilmesi için 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz Meclis Kararında 

belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan 

kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın 

günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. 

üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 360 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 

01/01/2021 - 28/02/2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılması konusunun 

değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu takdir ve 

tensiplerinize arz ederim.   
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