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karar Tarihi
1l7

I(arar sıyısl

20l7l2l6

1,12/2lll1

Ulaşlm Komisyonunca

alfiü

2|.11.201'7 lai,h v.2017106 sayıll Ulaşım Komi§yon karan ile
gündeminde yer

Ul§lm Hizmetleri Müdürltlğünün 21.11.2ol7 taİih ve E.24|151 sayil yazıst m€clis

almakıa yapllan müzakerede;

Mecİs Üyği setçuk ÇAKtR'ın. 21,11.20l7 tarih ve 20l7106 nolu Ulaşım Komisyon Kararünın 2.
madd€sindeki "e" fikasında yeı alan all bentlefi 4 b, c
şeklinde sıralandığından mevzuat h:ulrla,na
kura]laİına göfe 4 b, c haİflerinin l, 2, 3 .akarnı olaİak değişti.ilmesi ile-ilgili sözlü önerisi
aynen
benimsenerek 2l.|1.2017 larih ve 20l?/06 nolu Ulaş,m Kornisyon Karannı-n 2. maddesindeki ..e''
fıkas,nda yeralan alt bentleri a, b, c şekliİde sıralandığndaJı mevzuat hazrlama kurallanna göre
a b, c
harflerinin l, 2,3 rakamı olarak değiştirilmesinden sonra işaİetle yapllaı oyiama sonı.ıcunda; -2 ı. ı 1 .2017
larih,ve 201706 s.ly,]ı Ulaşlm Komisyon kaIanrıın aşağ|da göste;ıoigi
şeiıae aynen kabulüne, Meclis
Uyesi A}1aç DlLCl'nin red. diger mevcuı üyelerin kabul oylan iıe oyçoiluğu ile kar;f verilmiştir,
Edirne Belediye Meclisinin 06.1 1.20l7 taihli toplantüsında, Korsan taksiciliğin en8ellenmesi
için
Edime Belediyesi Taısi yönetmeliğinde değişiklik yapılması laıebi ile Edime Beled-iyesi §ervis Araçian
ydneımeliğinin revi,.}on edilerek güncellenmesi
ıalebi ulaşım komisyonuna havaIi edilmesi ile i]qili
Ulaştm Hizmetleri Müdürlüğünün 2'7.1o.2o11 laiıh ve E.233462.ay,i y-r., ile Meclis Üyesi selç"uk
gtK]llün Takıi Yönetm€liği'nde de günün koşullarına göre gerekii olan değişiklikleri yaimak tızere
Taksi. Yönetündiği'nde de değişiklik yapılmasü ile ilgili sözaü önerisi ulaşim «omisyonuna havale
edjlmiştir. Konu ile ilgili olağk çallşma yapmal tlzere l4.1|_2o11 ve 21.|i.2o11 taİihlerinde Edime
ŞotijrIer ve olomobiıcil§r Esnafoda5l Başkanı Erbey KILIÇ ve Umum servis Aıaçları işleımecileri Esrıaf
odası Başkaıı Nezaiattin ERÇETN'in kattlımı ile Ulaşım Komisyonu toplanrnlşt|r:

Kaİar

l.).Egir_trĞ Bel€diycsi Tak9i YdDetm€liği'oin
.,
Yıpllacak lşleİİl€r bölümii $,ı. meddesi lJ. flkİesl

Tık§i Durık verilmesi ve Kıldırılmısı için

"13- (08/05/20]3 tarih ve 2013/2l8 sayılı Meclis Ka.an değişik) Taksi duİağı değişiktik talebinde
bulunan ticari_ taksi plaka|| ardç sa}ıipleri için ilgili meslek Öju.İn,n ,ygr,
1;.ü;d il. B.l.diye
Encümenince karar Ve.ilif. Değişiklikten sonra ticafi taksi sahibi lyıl geçrieden y"ni
oı, a"gişitıı,
talebjnde_buluna,,a,. Her hangi bir duraga kay,tll üicaıi ıaksi plaı,ıası iev;iaianlar
oevir a]ma ıa-rihinden
ıllDaren__J (üç) }ll 8eçmeden başLa bjr durağa geçme talebinde buIunamazlaİ. (04106/2014
tarih ve
201,1/157
Meclis
Kaİarı
ile
değişik)
Anaak;vcul
taksi
durakları
arasında;u
süre
içinde
geçiş
_sayılü
.alebjnde bulunanlar, geçmek istedikle.i taksi durağında boş kontenjan oıması
ııaınae tayıtn esnarın zıı
(üçte iki) çoğunluğunun o]umlu göri]ş]eri iıe geçiş talepler;
Bele;iye Encümenin;e looşuıerek karar
taksinin kayıtlı olduau duİakta en az (0ç) i yll
T:1,I;_D,"_,_ii.l!,!ll|| '"ari
çaışmayı kab'uü etmŞ sayıırıar
. şexllnoeK| 0tlzeDlemenlI
']]- Taksi dü]rağl değişikljk talebinde bulunan licari plakall afaç süiplerinin talepleri, Belediye
_
değerlendirilir. Geçmek istedikleri duralrıa boj k"",."j;
h;İİ;d; uygıın görü]en
PnciimeniT9
durak değişiklik taleplerinde Encümen karanndan sonra Beledİye Mecİisi"*
"İ;;;
U"li,l"#İş arr'"t a.gİşl1.1lgi
lilı(is, belge üenileme dcreıi Iicaİi ıaksl plaİa sahjpleri *ur,na"n lo
!ın'Iinae''oaenir,..şel,ıinae

0Uzenlenmesıne.

.

a Tışlmı

|stentn.Er

izio B€l8eıi Tık§ilerin. Devir ve or]tsk Aİnm.§l ile ilgili Bışvuru T.lepleİiDde
rıldsr bö|ümünün E, meddesi, Arıcı Tışımı iiin B€lgeli oıırıı<'ııiai
iiteyenıer

1nerirorıakllk) l, fıkfİs| (e) bendi
"e.) Adlj Sicil Kaydı (Tiırk
cea Karıununun l02, l0J, 'liy-;;l;;iil,';;;;
]04, |05, l09/3_f, lo9/5, l79l3, l88, l90,
|9l,,ue 227.maddelerinden affa uğramış a"ı,i
ı,uı,ıı,
aranacakıır. Bu
gı)enler affa ugramı) daİi oı,a
"ı*ae,lr aımaliiarı,l'iı".il"p"u.)ı",ı.ş.rlino.ti
:T.o"o"::1l."l"nu*u.
'e) Son bjr ay içerisinde alınm lş
Adli siciI Ka!ü, TaŞmacial 26/9/2004 tarihli ve
523? sayltİ
Türk C eza kanununun 53 üncü madd esinde
belinilen süfeler geçmiş ve affa ugramıŞ veya
hükmün
açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilmiş olsa biie;
güvenliğine karşı suç lar. anayasal
diizene ve bu düzenjn jşIeyişine karşı suçlaİ,
zımmeı, irtikap, rüşvet, hlrslzlı k, dolandln
cıl,k, sahteci|ik, güveni köt0ye kuli
hiIeli iflas, ihaleye
fesaı kafışt|rma, edimin ifasına fesat karl
Ştlrma. suçlan kaynaklanan mal varl ,ğl d eğerlerini
kaç alkçlhk suç]aflndan mahkum olmam
aklama veya
ak.

l) Devletin

2) Türk Ceza Kanununun El

l02. 103. ]04. l05. t09, I79iJ 1E8, 190,
19l, 226 ve 227

maddelerindeki suçıardan hiiküm gi ymemiŞ
oI
ya da kovırşturmasİ uzlaşmayla
neticelenm
3) Terör örgütlerine veya Milli
bulund uğuna karaİ verilen
btrlunmamak, şartlarını

yap\ ol

ıDaka

etmekte olan bir kovuşfurrnası bulun marnak

letin milIi

]igi,
mesine,

venliğine karşı faali yette
ihisakı veya irtibatü

Tlş..l Izin Betg€ti Tıkilerin
,Isten€n )Evraklar
bölümü 8. maddesine

Deviİ ve ortsk Alınması it€ ilgiti Bışvurü Tılepleİitrde

"4) yalnızca ticari plalAı devir oluyor. araç delir olmuyor ise devir olma)arak
husı§i plakaya
ka;ıt edılen aracın renginin san renk kodu haricinde tir.enl< ilJaeg4ıiğinl
U.rn"İ
...l
evrak ıAraç
ruhsatı) IJ]aşım Hizrnetle.i Müd.rlügüne beyan ed_ecekıir.
B" ;r.İ;'U6;-;;;et|eri
.Müdür,üğüne
sunmadlgü ıaİdhde devir iş]emi gerçekleşmeyacekıir...
rıırasının eııenmesini

Uyıcıklın Kurıllar bdıtmü ı2. m.dde (d) beodi
1].ry::1?$lİ',T,,,9|
oI L,evır ıle Dlrlıkte ""pnı,k.isreyenleriı
aİaç değisikliği yapılabilir. Ancak amcı aImak isteyen kişi veyi
iişiıer bu
lalep]eıini Encümen'e evraklannı sunmadaİ Onİe başn"_rru
lll"l.ç*rJ"; *""İ, Çİece Ticari plakasını
alacağınl.ve yeıine koyacağı amcın maıkasını, yaşını, moıor
ve şasi numarası vb. teknik bilgi]eri yazılı
olaük beıirtmek zorundadır. Encumen Karaıı i|e .iu", a*.i ,.,ioJ.i
a"ğşitıiı<-taÜii uygun gorüıaugu

lı-

takdi.de yeni araç teknik komisyona sevk edi]n. Uyguniuk
bjJ"iı
Hrr-,usi}e çıtanılan. sa|ılaı vela irafitıen
çeıilen esti-arac,n motJrlu
Müdürlüg0ne ıeslim edilir." şeklindeki düzenlemenin.
",aç

?Ji'iıi'*jemle. tamamlanır.
,..ıi tlig..i'uıa,,n uı..ı"r;

-d) Devir jle birlikle a-raç değisikliği yapılabilir.
Ancak alacü almak isteyen kişi veya kişiler bu
ıaleplerini Encümen'e evraklannı suıimadai 6nİ" lE,u.
ail.1.çJn;;; ;;;;;ü;"
Tica.i plaka§|nı
alacağın,
yejine koyacağr aracın markaslnL yaşını, motor ve
_ve
şasi numarası vb. tekİik bilgileri yazılı
o]amk belirtmek zorundadır. Encümen Karaj| idar"",n
a*ri u. ,İJ"l'a"ğşİtllt-"l"İi ,ygrn goOlai'gii
takdjrde yeni aıaç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk
u.lg"İİ"l-?"İ loİ'o]emleı tamam]an|r.
Model jegişilligi
isıeyin licari ıaısi maliki. değişecek olan aracın renginin safı renl
,yapmat
kodu
nanclnoe Dır renx üle
değişliAini belinen resmi evrakl üAraç ruhsatı ) ulaşlm Hizmetlei
Mudtirlugune belan
bu §lemi, yapmayan aıaç platasına yeni aracı için |icafi ıaisi
:|:::::: Y*:]
*g'r'kliğindeHususi)e
çalışma
runsamame5l
verllmeyecellir,
çlkanIlan..satllan ve)a ırafiklen
eski afacün renginin 5aJ|
-uı"ş,.
renİ lodu haricinde bjr renk ile .leği(ligini belinen resmi er.ukı çekilen
ııiui'ni.ul,i
ıı;r..'ı".i
Müdürlüğüne be}an etmesi gerekmekıe-dir..i
şe*ıınde diizenlenme§ine

.

5)

Tıki

sahibi ttıricindf şorör çrl§llnlme Kuİallın vG Tık,ini!

l.e
' mısl ceİekli
Işarctler böl{imü msdd€ 14, A- Aırç Süricüleri
i hüklimler f!kııs,;,r-r-;;;
;
-lı Ulaşlm Hızmetleri M(]düdüğü| şofiirün ehıiyet fotokopisini, muhtaİda.n
ikarnetgü belgesini,
Sınıf|na göre sRC belgesinin foıokoDısi;i. Adli si"il
xİva, rrı,l.'c.r" İİ"-rr"**'jÖz, ıol, ıo+, ıos,
ı09/J-l ı09/5. l7ql:, ı88, ]o0, ısl ve 227 naddeler;d; ;ff;
gly.".iş
oıması), eciıim seminerine kaııldıgına dair kat|lım t"ıe".ill
üidü.ıJgilarjİian yetulendirilm§

sail

G;;;;"hl'İl.uİtitı.

psikotetıik raporu. Iı sael* üuaırıug; i;i,r;l1;uli."iin',ro
merkezlerden
ilgiii tahlil sonuçlaİlnl gösıeril iapor 1Başvuru ,ariı,i' iiit".iyı.
l 1ai.1 uy,
geçmemir,!eı2 adeı, fo, toğaf a lafal
§oför ıanııım Larl,n, aUrenleİ... şekliıİael<İau-"l..""i",
l, Ulaş|m HlZmetleri MüdilrlüP0:,şofdrün ehliyel foıokopisini. müıardan ikameıgah
belgesini.
5ınıtına göre SRc beleesinin fotokonisini. ıaşımacııaı
zoıo':0b+,-i'ı,iir!ij:i-,,a,ı, rti*
Kaıununun 5J üncü maddesinde beJirti]en sUrelİr geçmiş
,"
merke7]erden a]ınacak

uyuşlurucu kırllanmadığı iıe

c..

,g"rn,İ'Ç

İİ-t ün açıklaırnasının
geri blrak,lmaslna kaIar verilmiş olsa
"tl"
bile;
d] Devleıin güvenli8ine ka§l suçlar. anayasaIdüzene
ve bu dü7enin işleyişine karşl suçlar. ,,immet,
ınıkap, rüşvet- hırsı.,lık.
dolandırıcılı[:

."ı,ı""ıiı

ka.rlşülrm4 edimin ifaslna fesal karısıürma

raçaı.çı,ı. suçıa.,naan mJı.r.lı.]r""ji "'"
b) Türk Ceza Kanununun 81_ ı'o:

g{;i

ıö,ü}" iJö#"'il]"iı"in*. ıhale}e fesa|
suçtan ka}naklanan maI vaıltğı degerlerini
uı.ıu.u ,"y"
ıoa, l05, l09,

l9l, 226 ve 227 nci
"şa-*, t"lu".ururt

l79l], lE8, l90,
madde]erindeki suçlardan hOküm gi) memiş ,ıoı,
olmak ,ela oeram eımeııe olan ti, ır",
}a oa ko\uşlurma5l uz|aşmalla neıicelenmemiş
olmal.

c) Terör örgütlerjne veya Milli cü

*j:;*:il*,y;i,"l";:i#"i;[,

jİIf x;
;i,"",#l siiiii?ti:l§lhİ:ii,T,fl niT!

*:',,tl,"İ.;iltHj#*,T:ı,Jgjılf#:..,,,s, ltryiö'lliil"#j:'il'!i:li"ilfj*
ı,Hlffii.|!:H::i,lTt,-*'ilffİ§}':,Hi -Hl,*T*T}fllxHH]
fffi ::,.,ilIJ,İ1ji':

e

Baş

Türker

RLER
bi

Sem

tibi

