
Filiz GENCAN AKIN 
Ulaşım Komisyo nı 

kan GİY4. 	Mehmet İLICTAN 
Üye 	 Üye 

(TOPLANTIYA KATILMADI) 

EDIRNE BELEDIYESI ULAŞIM KOMISYON KARARI 
Tarih 

19 /09/2019 KOMISYON Ulaşım Komisyonu Başkanı Filiz GENCAN AKİN Başkanlığında; Üye Hakan 
Karar No 
	ÜYELERI GİYİK, Üye Mehmet İLKTAN 

2019/ 17 
Edirne Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli toplantısında, Edirne Servis Araçları işletmecileri Esnaf 
Odasının "Edirne Belediyesi (S) Servis Araçları Yönetmeliği" ile ilgili revizyon talepleri Ulaşım 
Komisyonuna havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu ile ilgili olarak çalışma yapmak üzere 
19.09.2019 tarihinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun ihtisas komisyonları Madde 24- "...Mahalle 

muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ye gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 
oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu 
toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir" hükmü gereği Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı Ali ŞAHIN ve Umum Servis Araçları işletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ergun 
ELLIBIR'in katılımı ile toplanmış ve Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğinin Geçici Madde 1 
ile Geçici Madde 3'te revizyon yapılarak bu maddelerde belirlenen tarihlerin uzatılması talepleri 
değerlendirilmiştir. 

KARAR: Yürüklükte bulunan Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliği; 

"Geçici Madde 1 (06.10.2016 tarih ve 2016/)76 sayılı Meclis Kararı ile değişik), (05.10.2018 tarih ve 
2018/153 sayılı Meclis Kararı ile değişik): Bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte 19 yaşından 
büyük araçlar (1996 model ve daha eski) ile 2020 yılına kadar 19 yaşını dolduracak diğer araçlar 
0997-1998-1999-2000 modeller) en geç 31/01/2020 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilirler. 
Bu araçların kayıtlı olduğu (S) plakaların Yıllık Çalışma izin Belgeleri (Güzergah Belgeleri) 2020 yılı 
Ocak ayında yenilenmeyecektir. 2020 yılından itibaren 19 yaşını dolduran tüm (S) plakalı araçlar yılı 
geldikçe yönetmeliğe uygun araçlarla model değişimi yapılır. Model değişimi yapmayarak yönetmeliğe 
uygun hale gelmeyen (S) plakalı araçlar hakkında 2918 Sayılı Kanunun Ek 2/3 Maddesine göre işlem 
yapılmak üzere il Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğinin 8 
ve 19. maddelerinde yapılan değişiklikler Belediye Meclis Kararının Edirne Belediyesi ıveb sayfasında 
yayınlanması ile yürürlüğe girer." 

Geçici Madde 3 (04.06.2018 tarih ve 2018/91 sayılı Meclis Kararı ile eklenmiş), (05.10.2018 tarih ve 
2018/153 sayılı Meclis Kararı ile değişik): Edirne Belediye Başkanlığınca verilmiş Ticari (S) Plaka 
Tahsis Belgesi sahibi olup, Ticari (S) Plaka Tahsis Belgesinde araç kayıtlı olmayan belge sahiplerinin 
31.12.2019 tarihine kadar, Edirne Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetmeliğine uygun araç kayıt ettirmeleri 
gerekmektedir. Bu tarihe kadar uygun araç kayıt ettirmeyen Ticari (S) Plaka Tahsis Belgesi sahiplerinin 
(S) plaka hakları Belediye Encümen kararı ile iptal edilerek (S) plaka hakkı Belediye uhdesine geri 
alınacaktır." Hükümlerine amirdir. 

Geçici Medde 1 ve Geçici Madde 3'te belirlenen tarihlerin uzatılmasının yürürlükteki genel mevzuata 
uygun olmayacağı değerlendirildiğinden süre uzatma talebinin red edilerek yürürlükteki son halinin 
devam etmesine toplantıya katılanların oy birliği ıle karar verilmiştir. 
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