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"Hüseyin MULALAR isimli taşımacının 26.04.2022 tarih ve 881836 dokiiman
numarah dilekçesinde özetle; kendisine ait 22 M 0|42 plakalı aracı ile ETUS
sistemine katılmak istediği" şeklindedir. 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis
Kararının 3. maddesinde; "ETUS sistemi içerisinde çalışmak isteyen (M) plaka sahiplerinin 1.
maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kendi aralarında anlaşma protokoliinü 01 Temmuz
2013 tarihine kadar ibraz etmelerine, ilk defa katılım talebinde bulunacakların 201 1/3l6 sayıh
Meclis Kararı ile kabul edilen ETUS Katılım Sözleşmesini de imzalamaları; bu tarihe kadar
anlaşma sağlayan (M) plakaların ETUS hatlannda çalışmasına, diğeı (M) plaka sahiplerinin
2003/3 sayılı İl Trafik Komisyon kararıyla düzenlenen kendi hatlarında çalışmİlarına"
şeklinde karar alınmıştır. 03.01.2019 tarih ve 2019/l5 sayılı Belediye Meclis Karan ile yeni
katılımlar olabileceğinden sürenin 31,03.20l9 tarihine kadar uzatılmasına şeklindeki alınan
karannın tekrar değerlendirilerek 3|,05.2022 tarihine kadar uzatılması ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 883133 sayılı yazrsı meclis giindeminde yer
almakla yapılan miizakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'rn; bu maddenin görüşülmesine geçilmeden
önce Meclis Üyeleri Filiz GENCAN AKIN, Emine KAHYALAR;e drgun DÖNMİZ'in b,
maddenin görüşülmesinde bulunmayacağını, oy kullanmayacağınr belirtmesinden sonra
Meclis Üyeleri Filiz GENCAN AKIN, Emine KAHYALAR, lrgun »ÖNlalZ bu maddenin
görüşülmesinde ve oylamasında bulunmamışlardır.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; "Hüseyin MULALAR isimli taşımacının
26.04.2022 tarih ve 881836 doküman numaralı dilekçesinde özetle; kendisine ait22M 0142
plakalı aracı ile ETUS sistemine katılmak istediği" şeklindedir. 05.06.2013 taih ve 2013/269
sayılı Belediye Meclis Kararının 3. maddesinde; "ETUS sistemi içerisinde çalışmak isteyen
(M) plaka süiplerinin l . maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kendi aıalannda anlaşma
protokolünü 01 Temmuz 2013 tarihine kadat ibraz etmelerine, ilk defa katılım talebinde
bulunacakların 20l|1316 sayılı Meclis Karan ile kabul edilen ETUS Kahlım Sözleşmesini de
imzalamaları; bu tarihe kadaı anlaşma sağlayan (M) plakalann ETus hatlannda çalışmasına,
diğer (M) plaka sahiplerinin 2003/3 sayılı İl Trafik Komisyon kararıyla diizenlenen kendi
hatlarında çalışmalarına" şeklinde karar alınmıştır. 03.01.2019 tarih ve 2019/l5 sayıtı
Belediye Meclis Kararı ile yeni katılımlar olabileceğinden sürenin 31.03.2019 tarihine kadar
uzatılmaslna şeklindeki alınan karannın tekar değerlendirilerek 31.05.2022 tarihine
kadar uzatılmasına oybirliği ile kaıar verilmiştir.
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