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Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonunun 19,o9.20|9 tarihli toplantısında almış olduğu
20l9l|7 sayılı kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.09.2O|g tarih ve E.465534 sayıh yazısı

meclis giindeminde yer almakIa yapılan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Belediyesi Ulaşım Komisyonunun l9.09.20l9
tarihli toPlantısında almış olduğu 20l9ll7 sayılı kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği ve aşağıda
gösteriIdiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyeleri Feridun ACAR, Nergiz iNCE, Mehmet

ÇAPOGLU, Engin MAKAK, Pınar ERSAÇMIŞ, Mehmet iLKTAN, Ayhan DiNÇ, ismail
TAŞDEMİR, Bahattin ULUSoY, ismail DEMiRHAN, Halil ÇAVUŞ'un."t, dig". mevcui üyelerin
kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Edirne Belediye Meclisinin 06.09.20l9 tarihli toplantısında, Edime Servis Araçları

iŞletmecileri Esnaf Odasının "Edime Belediyesi (S) Servis Araçları Yönetmeliği" ile ilgili revizyon
lalePleri Ulaşım Komisyonuna havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu ile ilgili olarak çaIışma
YaPmak üzere l9.09.20l9 tarihinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun ihtisas komisyonları Madde 24_
"...Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konulann görüşüldüğü ihtisas

komisyonu toplantılartna katılabilir ve görüş bildirebilir" hükmü gereği Edime Şofürler ve
Ali ŞAHİN ve Umum Servis Araçları İşIetmecileri Esnaf Odası
Başkanı Ergun ELLİBİR'in katılımı ile toplanmış ve Edime Belediyesi (S) Servis Aracı
Yönetmeliğinin Geçici Madde l ile Geçici Madde 3'te revizyon yapılarak bu maddelerde belirlenen

OtomobiIciler Esnaf Odası Başkanı

tarihlerin uzatılması talepleri değerlendirilmiştir.

KARAR: Yürüklükte bulunan Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliği;
"Ceçici Madde l (06.10.20l6 tarih ve 2016l176 sayılı Meclis Kararı ile değişik), (05.10.20ls
tarih ve 20l8/l53 sayılı Meclis Kararı ile değişik): Bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte lg
YaŞından büyük araçlar (l996 model ve daha eski) iIe 2020 yılına kadar l9 yaşını dolduracak diğer
araçlar (l997-1998-1999-2000 modeller) en geç 3|l0112020 tarihine kadar yönetme|iğe uygun hale
getirilirler. Bu araçların kayıtlı oIduğu (s) plakaların yıllık Çalışma izin Belgeleri (Güzergah
Belgeleri) 2020 yılı Ocak ayında yenilenmeyecektir. 2020 yılından itibaren l9 yaşını dolduran tüm (S)
plakalı araçlar yılı geldikçe yönetmeliğe uygun araçlarla model değişimi yapılır. Model değişimi
yapmayarak yönetmeliğe uygun hale gelmeyen (S) plakalı araçlar hakkında 29l8 Sayılı Kanunun Ek
2/3 Maddesine göre iş|em yapılmak i.izere il Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Edirne Belediyesi (S)
Servis Aracı Yönetmeliğinin 8 ve l9. maddelerinde yapılan değişiklikler Belediye Mec|is Kararının

Edime Belediyesi web sayfasında yayınlanması ile yürürlüğe girer."
"Geçici Madde 3 (04.06.20l8 tarih ve 20l8/9l sayılı Meclis Kararı ile eklenmiş), (05.10.20l8
tarih ve 20l8/l53 sayılı Meclis Kararı i|e değişik): Edirne Belediye Başkanlığınca verilmiş Ticari (S)

Plaka Tahsis Belgesi sahibi olup, Ticari (S) Plaka Tahsis Belgesinde araç kayıtlı olmayan belge
sahiplerinin 31.12.20|9 tarihine kadar, Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğine uygun araç
kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar uygun araç kayıt ettirmeyen Ticari (S) Plaka Tahsis
Be|gesi sahiplerinin (S) plaka hakları Belediye Encümen kararı ile iptal edilerek, (S) plaka hakkı
Belediye uhdesine geri alınacaktır." Hükümlerine amirdir.
Geçici Medde l ve Geçici Madde 3'te belirlenen tarihlerin uzatılmasının yürürlükteki genel
mevzuata uygun olmayacağı değerlendirildiğinden süre uzatma talebinin red edilerek yürürlükteki son
haIinin devam etmesine.
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