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Ulaşım Komisyonu Başkanı SAVAŞ ÜNER Başkanlığında; Üye Hakan

KOMISYON
ÜYELERI GİYİK, Üye Mahmut KESKIN, Üye Melek UZGÖR

, Üye Şenol EKŞI

Edirne Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihli toplantısında, Edirne Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odasının 21.11.2018 tarih ve 155 sayılı yazısında belirtilen Edirne Belediye Meclisinin almış
olduğu, Edirne Merkez Tahditli (T) plakalı ticari taksilerin hususiye çıkarılması ve satış yapılması
durumunda araç renginin değiştirilmesi yönünde alınan kararın iptal edilmesi talepleri Ulaşım
Komisyonuna havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu ile ilgili olarak çalışma yapmak üzere
13.12.2018 tarihinde Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali ŞAHİN'in katılımı ile
toplanmıştır.
Karar:
1) Edirne Belediyesi (T) Taksi Yönetmeliği'nin "Taşıma izin Belgeli Taksilerin Devir ve Ortak
Alınması ile ilgili Başvuru Taleplerinde istenen Evraklar Bölümü 8. Madde:
4- (07/12/2017 tarih ve 2017/216 sayılı Meclis Kararı ile eklenmiş) Yalnızca ticari plakası devir
oluyor, araç devir olmuyor ise devir olmayarak hususi plakaya kayıt edilen aracın renginin sarı renk
kodu haricinde bir renk ile değiştiğini belirten resmi evrakı (Araç ruhsatı) Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne beyan edecektir. Bu evrakı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne sunmadığı takdirde devir
işlemi gerçekleşmeyecektir." şeklindeki fıkranın iptal edilmesine.
2) Edirne Belediyesi (T) Taksi Yönetmeliği'nin "Model Değişikliği Yapmak isteyenlerin uyacakları
Kurallar, Madde 12:
d) (07/12/2017 tarih ve 2017/216 sayılı Meclis Kararı ile değişik) Devir ile birlikte araç değişikliği
yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen'e evraklarını sunmadan
önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın
markanın, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır.
Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik
komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Model değişikliği yapmak
isteyen ticari taksi maliki, değişecek olan aracın renginin sarı renk kodu haricinde bir renk ile değiştiğini
belirten resmi evrakı (Araç ruhsatı) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne beyan edecektir. Model
değişikliğinde bu işlemi yapmayan araç plakasına yeni aracı için ticari taksi çalışma ruhsatnamesi
verilmeyecektir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın renginin sarı renk kodu
haricinde bir renk ile değiştiğini belirten resmi evrakı (Araç ruhsatı) Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne

beyan etmesi gerekmektedir." şeklindeki düzenlemenin,
Edirne Belediyesi (T) Taksi Yönetmeliği'nin "Model Değişikliği Yapmak isteyenlerin uyacakları
Kurallar, Madde 12:
d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini
Encümen'e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece Ticari plakasını alacağını ve
yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak
belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü
takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.
Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilir." şeklinde düzenlenmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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