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İzmir Büyükşehir Belediye Başkantığı, Eshot Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları
Daire Başkanlığ7nın 20.09.2022 tarih ve E.6436I063-756.01-96356 saylh yazlsı ile izmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eshot Genel Müdürlüğü U[aşım Yatınmları Daire
Başkanlığına ait 35 ELZ 07 ve 35 FE 874 plakalı, 2001 model, 0345 Mercedes tipi
otoİtı.l".in Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.09.2022 tarihli 976 sayılı kararının alındığı ve araçların devir işlemlerinin
yapılabilmesi için Belediyemizce hibenin kabulüne ilişkin Meclis Karan ahnması gerektiği

beiirtilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/G maddesi "Şartlı Bağışların" kabulü için
Belediye Meclis Kararı gerektiği buna karşın aynl yasann 38iL maddesi "Şartsız Bağışların"
kabulü için Belediye Başkanının yetkili otduğu belirtilmiştir. 237 sayılı Taşıt kanunu Madde
l0- (Değişik: 17l9l20o4 - 523414 md.) "Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve

döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi,

adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yllı bütçe kanunlanna bağlı (T) işaretli

cetvelde gOsterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar taıafindan bu

Kanun gireğince taşıt edinilebi]ınesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette

kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış cumhurbaşkanı kararına

bağlıdır. (EL cümle: 3l7l2oo5-5393l85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların

bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taŞıt edinirler."

deiiımektedii. Belediyemiz hizmetlerinde kutlanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi

adına kayıtlı bulunan 35 ELZ 07 p|akalı,2ool model 0345 Mercedes Marka/Tip ile 35 FE
874 plakalı,2001 mode1,0345 Mercedes Marka/Tip otobüslerin Belediyemize bedelsiz olarak

tıibesi kabuı edildiğinden kabul edilen araçların 5393 sayılı Belediye Kanununun 85.

maddesinde de belirtildiği izere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine eklenen "İl Özel

İdareleri, Belediyeler vİ bunların bağlı kiıruluşları ile Müalli İdare Birliklerinin kendi

meclislerinin kararı ile taşıt edinilebileceği hükmü" gereğince aıaçlann Belediyemiz adına

tescil edilmesine ,2022 Ma|i yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine ve araÇlann

Noter devir işlemlerinin yapılmasına; bu amaçla Belediye Başkanı Recep GURKAN
tarafindan gerelli işlemteri yürütınek üzere personel görevlendirmesine karar verilmek üzere

konunun Belediye' Meclisinde görüşülnıesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürliiğüntin

26.09.2022 tarih ve 952874 sayılı yazlsı n-ıeclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylanıa sonucunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak tizere

izmir Bİiyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan 35 ELZ 07 plakalı, 200l model 0345

Mercedes ııa*ırip iı;35 FE 874 plakalı, 2001 model, 0345 Mercedes Marka/Tip

otobüslerin Belediyernize bedelsiz olarak hibesi kabul edildiğinden kabul edilen araÇların

5393 sayllı Belediye Kanununun 85. maddesinde de belirtildiği iızere 237 sayıh Taşlt

Kanununun 10. maddesine eklenen "İl Özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı

kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilebileceği

hiikmül, gereğince araçların Belediyemiz adlna tescil edilmesine, 2022 Ma]ri yılı biıtçesi

araçlar kalemi (T) cetveline ekienmesine ve araçların Noter devir işlemlerinin yapılmasına;

bu amaçla Edime Belediye Başkanı Recep GÜRKAN tarafından gerekli işlemleri yiırütmek

üzere personel görevlendirmesine oybirliği ile karar verilmiştir,
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Edime Belediye Meclisi 06/ l212005 tarih ve 2005/175-505 sayılı Meclis Karan ile
kabul edilen Edime Belediyesi Toplu Taşıma Araçlan Çalışma Yönetmeliği Geçici
Madde:4'te belirtilen 31.08.2022 ibaresinin 31.I2.2022 olarak değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdtiırlüğilıün 27.09.2022 tarih ve 951090 sayılı yazrsı meclis giindeminde yer
almakla yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Belediye Mec|isi 06l|212005 tarih ve
20051175-505 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Araçlan
Çalışma Yönetmeliği Geçici Madde:4'te belirtilen 31 .08.2022 ibaresinin 31.12.2022 o|arak
değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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Edime Belediyesi Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 28.09.2022 tarih ve 2022105
sayılı Ulaşım Komisyonu kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2022 tarih ve
954669 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonunun almış
olduğu 28.09.2022 tarlh ve 2022105 sayılı Ulaşım Komisyonu karaıının Ulaşım
Komisyonundan geldiği ve aşağıda gösterildiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünnn 01.09.2022 tarih ve E.72295406-622.03.939843
sayılı yazısı ile "İlimiz merkezinde hizmet vermekte olan (S) plakalı araçlann çeşitli
kooperatif, şirket, fabrika ve okul adına çalışüğı, her aracın ön, arka ve yanlarında farklı logo
amblem ve yaz|ıarın bulunduğu, (S) plakalı araçlara Belediye ve Oda temsilcilerinin
belirleyeceği logonun 01 Ocak 2023 tarihine kadar yapıştırılması, logosuz araçlara uygunluk
belgesi verilmemesi hususlarının yönetmeliğe ekIenmesi" konusu Edime Belediye Meclisinin
07.09.2022 tarihli toplantısında, görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmiştir.
Ulaşım Komisyonu, konu ile ilgili olarak çalışma yapmak iizere 28.09.2022 tarihinde
toplanmıştır.

Yapılan çahşma ve inceleme neticesinde alınan karar:

Edime şehir merkezinde hizmet vermekte olan (S) plakalı servis araçlannın ön, arka
veya yanlarında çeşitli kooperatif, şirket, fabrika ve okul gibi farklı logo amblem ve yazıların
bulunduğu anlaşılmıştır. Bu sebepten Edime Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliği Servis
Aracı Yönetmeliği Servis Araçlarının Süip Olması Gerekli Nitelikler: Madde 8, (z)
fikasından sonra gelmek iizere; "Araçların ön, arka veya yanlannda farklı logo ve amblem
olmayacak şekilde sadece Edime Belediyesi Ulaşm Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
belirlenecek *EDiRNE BELEDiYESİ DENETiMLİ SERVİS ARACI" olarak tanımlanarı
logo ve amblemlerin olması zorunludur." şeklinde ki düzenlemenin eklenmesine.
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