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Edime Belediyesi Ulaşım Komisyonunca alınan 16.03.2022 t^rih ve 2022102 sayıltı

ulaşım komisyon kaıarı ile Ulaşım Hizmetleri Müdiirlüğünün 23.03.2022 tarih ve 865108

sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapılan müzakerede;
işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunca alınan 16.03.2022 taih ve

2022102 sayılı' ulaşım komisyon karannın ulaşım komisyonundan geldiği ve aşağıda

gösterildiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.- Edime Belediye Meclisinin 04.03.2022 tarihli toplantısında, Edime Belediye

Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Ticari (T) plaka araçlara getirilen 14 yaş

sınrrlnın uzatılması talebi Ulaşım Komisyonuna havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu

ile ilgili olarak çalışma yapmak nzere 16.03.2022 tarihinde Edime Şoftirler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Ali ŞAHİN' in de katılımıyla toplanmıştır.

Karar: Yiiriirlfüte bulunan Edime Belediyesi Taksi Yönetmeliği
,,Geçici Madde 4: (03109120|4 İarih ve 20|41266 sayılı Meclis Karanyla eklenmiştir.

02109/2015 tarih ve 20151192 sayıh Meclis Karanyla değişik) Bu yönetmeliğin 14/B (h)

bendinde uygun görülen araçlar dışındaki araçlar ile taşımacılık yapanlar, yönetmeliğin 14 B
(g) bendinde beliİlenen 14 yaş şartını doldurana kadar kullanmaya devam ederler. TaŞıtların

yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yıh esas alınarak hesaPlarıır. l4
yaşını dolduran araçların bir sonraki yıl ocak ayı içerisinde yönetmeliğe uygun araçlarla

.od.ı d"gişi.i yapılmaması halinde çalışma ruhsatları yenilenmez. Bu araçlar Trafik Tescil
ve DenetĞme şube Müdürlüğüne bildirilerek Karayolları Trafik Kanunu,nun Ek-2 maddesine

göre işlem yapılması sağlanır." şeklinde düzenlenmiştir.- 
Geçicİ Madde 4' ten sonıa gelmek üzere; "Geçici Madde 5: Geçici Madde 4'te

belirtilen hükmü n 3|.12.2022 tarihine kadar uygulanmamasl" maddesinin eklenmesine.
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5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24 üncü maddesi hfüilmleri ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi uyannca; "Belediye meclisi, üyeleri arasından enazİıç
en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." denildiğinden ulaşım komisyonu
oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdiirlüğtıniin 15.03.2022
tarih ve 86l270 sayılı yazısı meclis gi,indeıninde yer almakla yapılan miizakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın; bir yıl siire ile görev yapmak üzere Ulaşım
komisyonu oluşturulması ve bu komisyona 4 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl siire ile görev yapmak üere ulaşım
Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyona 4 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Buna göre;5393 sayıh Belediye Kanunu'nun 24. maddesi hilkiimleri ve Belediye
Meclisi Çalışma yönetmeliği'nin 2l. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile göıev yapmak iizere 4
(Dört) kişiden oluşan ulaşım komisyonu üyeliği seçimi işaretle yapılaıı oylama sonucunda;
Meclis Üyesi Filiz GENCAN AKIN, Semih ÇINA& Engin }viAkAK, 

-ırgun 
nÖNıı,ıoz

Ulaşım Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.
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