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(Edirne Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısında (J) Plaka Tahsis Belgelerinin geçerlilik .sürelerinin 
Mayıs 2019 ayı içerisinde dolması nedeniyle Edirne Belediyesi Sınırları (Mücavir Alanı Dahil) Içerisinde 
Bulunan Köylerden Şehir Merkezine Taşımacılık Yapan ( J ) Plakalı Minibüs, Midibüs ve Otobüslerin 
Çatışma .Esaslarına Dair Yönetmelikle düzenleme yapılması konusu ulaşım komisyonuna havale edilmiştir: 
Ulaşım KomiSyonu, konu ile ilgili olarak Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali ŞAHIN-İlı 
katılımı ile 25.10.2019 tarihinde toplanmıştır. 

Konu hakkında yasal mevzuat incelendiğinde; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun, Geçici Madde.  3: 

"Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetintlerinde olan sürücü 
kalfa.  ğıı I  hariç dokuz veya' daha fazla koltuğıı bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin 
engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma 
araçları, bu Kanunun i yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ilwıntaln 
oturma yeri olaıı araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan 
taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine 
kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir." denilmektedir. 	 • .. 

Toplu taşıma hizmetlerini düzenleyen Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin Tanımlar Kısmı 4. Maddesi ,yy) 
bendinde ."Şehiriçi: Bir şehrin (Değişik ibare:RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) sınırı ile aynı belediyenin 
inücavir .  alanını " şeklinde tanımlamaktadır. Bu yasal mevzuat çerçevesinde nedeniyle (J) Plakalı Minibüs; 
Midibüs ve Otobüslerin Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelilcte düzenlemeler yapılması gerektiği tespit edilmiştir: .  

,• • 

Karar; 

Edirne Belediyesi Sınırları (Mücavir Alanı Dahil) içerisinde Bulunan Köylerden Şehir Merkezine 
Taşımacılık Yapan ( J ) Plakalı Minibüs, Midibüs ve Otobüslerin Çalışma Esaslarına Dair ,Yönetnielik 
Geçici Madde 5 (02/05/2017 tarih ve 2017/79 sayılı Meclis Kararı ile eklenmiş): "Ilk beş yılı dolan (J), Plaka 

Tahsis Belge/erinin geçerlilik sürelerinin 2 (iki) yıl uzatılması, bu sürenin bitimine müteakip belgenin yenilenmesi , 
şartları ve yenilenmesi halinde verilecek süre Belediye Meclis Kararıyla verilir." şeklindeki düzenlemenin, : 

Geçici Madde 5: Süresi 02.05.2019 tarihinde sona eren (J) Plaka Tahsis Belgelerinin geçerlilik süresi, bu 
yönetmelikle belırtılen araclarda aranacak şartları karşılaması ve araçların engelli erişimine uygun olması halinde, 
31:12.2019 tarihi ile 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5 (Beş) yıl süre ile yenilenecek-ili:Bn 
Yörişetmelik şartlarını 31.12.2019 tarihine kadar yerine getirmeyen ve engelli erişimine uygun olmayan (J) plakaya 
kayıtlı araç sahiplerinin süresi bitmiş (J) plaka hakları Belediye uhdesine geri alınacaktır. Belediye uhdesine geri 
alınan, (J) plakaya kayıtlı araçlar, sahipleri tarafından hususi plakaya tescil edilmesi sağlanacaktır." şeklinde 
düzenlenmesine, 

2- 21.11.2018 Tarih 've 2018/186 sayılı Belediye Meclis Kararında kabul edilen Edirne Belediyesi .2619 'Yılı 
vergi, Resmi, Harç ve Ücret Tarifeleri içerisinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bölümünde yer alan, "(J) Plaka 

Tahsis Belgesi yenileıne ücreti (5 Yılda bir verilir) (KDV Hariç) 3.000 TL" olan bütçe kalemi maddesinin "(J) 

Plaka Tahsis Belgesi Yenileme Ücreti (5 Yılda bir verilir) (KDV Hariç) 500 TL" şeklinde değiştirilmesine; 

, 	'toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
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