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KOMiSYON Ula$im Komisyonu Ba$kani Filiz GENCAN AKIN Ba$kanliginda; Uye Hakan
UYELERl GIYiK, Uye Ergun DONMEZ, Uye Bahattin ULUSOY

Edime Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihli toplantisinda, Edirne Belediyesi Servis Ara9lari
Yonetmeliginin 9ikan Resmi Gazeteler kapsaminda revize edilerek guncellenmesi konusu Ula§im
Komisyonuna havale edilmi§tir. Ula§im Komisyonu, konu ile ilgili olarak 9ah§ma yapmak iizere
17.09.2021 tarihinde Umum Servis Ara9lan i§letmecileri Esnaf Odasi Ba§kani Ergiin ELLIBIR’in
katihmi ile toplanmi§tir.

Karar:
1) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligi’nin Toplu Ta§ima izin Belgeli Servis Arabian,
Servis Ara9larmin Ta§imaya Uygunlugu 7. Maddesi
“Edirne Belediyesi sinirlan ve miicavir alan simrlan igerisinde ta§ima yapacak herhangi bir Servis
aracimn uygunlugu Belediye Ba§kanhginca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanir. Teknik
Komisyon tarafindan ta§ima yapmaya yeterli oldugu belirlenen servis aracina bir yil geqerli olmak iizere
“Servis araci Uygunluk Belgesi “verilir. Servis araci olarak qahqmak isteyenlerin Edirne Belediyesine
baqvuru yaptiktan sonra arag uygunluk belgesi aimak igin Teknik komisyona sevk edilir.
Arag uygunluk belgesi her arag igin ayn ayn hazirlamr 1 yil gegerlilik siiresi olup, devir ve model
degigiklikleri nedeniyle Servis araci Toplu Ta§ima Izin belgesi yenilemelerinde tekrar yaptinlmasi
zorunludur.
Bagvuru yapan i§leticilere arag inceleme igleminin hangi tarihte ve saatte yapilacagi bagvuru
belgelerinin Teknik Komisyona tesliminde bildirilir. Inceleme bagvuru tarihini izleyen 15 giin iginde
yapihr. ” $eklindeki diizenlemenin,
“Okul servis araci olarak kullanilacak ta§itlar temiz, bakimh ve giivenli durumda bulundurulacak ve alti
ayda bir bakim ve onanmlan yaptinlmakla birlikte; ta§itlarin cinsine gore 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayih
Resmi Gazete’de yayimlanan Ara9 Muayene Istasyonlanmn A9ilmasi, l§letilmesi ve Ara9 Muayenesi
Hakkinda Yonetmeligin ongordiigu surelerde periyodik muayeneleri yaptinlmi§ olacaktir.
Edime Belediyesi sinirlan ve miicavir alan simrlan i9erisinde ta§ima yapacak herhangi bir Servis
aracimn uygunlugu Belediye Ba§kanhginca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanir. Teknik
Komisyon tarafindan ta?ima yapmaya yeterli oldugu belirlenen servis aracina bir yil ge9erli olmak iizere
“Servis araci Uygunluk Belgesi “verilir. Servis araci olarak 9ah§mak isteyenlerin Edime Belediyesine
ba§vuru yaptiktan sonra ara9 uygunluk belgesi aimak i9in Teknik komisyona sevk edilir.
Ara9 uygunluk belgesi her arap i9in ayn ayn hazirlamr 1 yil ge9erlilik suresi olup, devir ve model
degi§iklikleri nedeniyle Servis araci Toplu Ta§ima Izin belgesi yenilemelerinde tekrar yaptinlmasi
zorunludur.” §eklinde diizenlenmesine,
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2) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligi’nin Toplu Taenia izin Belgeli Servis Arabian,
Servis Ara^larinm Sahip Olmasi Gerekli Nitelikler 8. Maddesi, (z) fikrasi, (2),(4),(5) ve (6) bentleri
“ 2. Okul servis araglannda her ogrenci ve gocuk igin iig nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu
tertibat bulundurulacaktir.
4. Okul servis araglannda Ulagtirma, Denizcilik ve Haberlegme Bakanhginca standartlan belirlenen
her koltukta oturmaya duyarh sensorlu sistemler bulundurulacaktir.
5. Okul servis araglannda tiim koltuklan gorecek gekilde Araglann Imal, Tadil ve Montaji Hakkinda
Yonetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, ig ve dig kamera He en az otuz gun siireli kayit
yapabilen kayit cihazi bulundurulacaktir.
6. Okul servis araglannin camlanmn uzerine renkli film tabakalan yapigtinlmasi yasaktir. Okul
servis araglannda ig mekdm gosteren beyaz cam diginda cam kullanilamaz. ” §eklindeki
duzenlemelerin,
“ 2. Okul servis ara9larmda her ogrenci ve 90cuk i9in 119 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu
tertibat bulundurulacaktir hususu 01/01/2018 tarihinden once okul servis araci olarak tescil edilmi§
ara9larda aranmaz.
4. Okul servis ara9larmda Ula§tirma, Denizcilik ve Haberle§me Bakanhginca standartlan belirlenen
her koltukta oturmaya duyarh sensorlu sistemler bulundurulacaktir hususu 01/01/2018 tarihinden once
okul servis araci olarak tescil edilmi§ ara9larda aranmaz.
5. Okul servis ara9larmda tiim koltuklan gorecek §ekilde Ara9larm Imal, Tadil ve Montaji Hakkinda
Yonetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, 19 ve di§ kamera ile en az otuz gun siireli kayit
yapabilen kayit cihazi bulundurulacaktir hususu 01/01/2018 tarihinden once okul servis araci olarak
tescil edilmi§ ara9larda aranmaz.
6. Okul servis ara9lanmn camlanmn uzerine renkli film tabakalan yapi§tinlmasi yasaktir. Okul servis
ara9lannda i9 mekam gosteren beyaz cam di§inda cam kullanilamaz hususu 01701/2018 tarihinden
once okul servis araci olarak tescil edilmi§ ara9larda aranmaz.” §eklinde diizenlenmesine,
3) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligi’nin Toplu Ta$ima Izin Belgeli Servis Ara9lan,
Servis Ara9larmda Gah§acak Personele tliskin Ko§uIlar 18. Maddesi, (11) fikrasi, (a) bendi
“22 yagim doldurmug ve en az Use mezunu olmak, ” $eklindeki duzenlemenin,
“22 ya§ini doldurmu§ ve 61 ya§indan gun almami§ olmasi kaydiyla; en az lise mezunu olmak veya Milli
Egitim Bakanhgi onayh kursu ba§anyla tamamlamak §artiyla en az ilkokul mezunu olmak,” §eklinde
diizenlenmesine,

4) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligi’nin Yururluk Ge9ici Madde 2, (1) fikra
“Bu Yonetmeligin 8 inci maddesinin (z) fikrasinin 2, 4, 5 ve 6. bendi kapsamina uygun olmayan araglar
3/9/2019 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika gikiginda uterinde mevzuata uygun renkli
cam olan araglar igin bu tarih 3/9/2020 olarak uygulanir. ” $ekU
nlemenin kaldinlmasina
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5) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligine Ge?ici Madde 3’ ten Sonra Gelmek Uzere
Ge9ici Madde 4
“Dunya Saglik Orgutu tarafindan pandemi ilan edilen Covid-19 salgim nedeniyle, personal servis araci
olarak kullamlacak ta§itlarin, 8. ve 19. maddelerinde belirtilen, fabrikasindan imal edildigi tarihten sonra
gelen ilk takvim yih esas ahnmak kaydiyla on dokuz ya^mdan kii9uk olmasi zorunlulugu, bu maddeyi
ihdas eden Yonetmelik degi§ikliginin yurtirluge girdigi tarihten 31/12/2022 tarihine kadar yirmi bir
ya§indan ku^iik olmasi §eklinde uygulanir ve Okul servis arat^larinda, Okul Servis Ara9lari Hizmet
Yonetmeliginde belirtilen htlkumler uygulanir.” maddesinin eklenmesine,
6) Edirne Belediyesi (S) Servis Araci Yonetmeligine Ge9ici Madde 4’ ten Sonra Gelmek Uzere
Ge9ici Madde 5
Dunyada ve (ilkemizde ya§anan Covid-19 salgin hastahgi nedeniyle ahnan tedbirler kapsaminda
Ula§tirma ve Altyapi Bakanhginca Karayolu Ta§ima Yonetmeligi ile Karayolu Ta§imacilik Faaliyetleri
Mesleki Yeterlilik Egitimi Ydnetmeligi’nde yer alan ya§ simrlamasi 31.12.2023 tarihine kadar “69
ya§indan (altmi? dokuz) gun almami? olmak” §eklinde uygulanmasi hususunda duzenleme yapmi§tir. Bu
dogrultuda;
“Servis ara9larmda 9ah§acak §ofor personele ili§kin olarak 31.12.2023 tarihine kadar 69 ya§indan
(altmi§ dokuz) gun almami§ olmak hususunun uygulanmasi” maddesinin eklenmesine,

r

toplantiya katilanlarm oy birli|i ild karar verilmi§tir.
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