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UKoME GENEL K[]RULU: Ulaşım Dairesi Başkan V., l,inci Kom, Eğt Tuğ.K.lığl ıçmsilcisi, Il Jandaİma Komutanlıgı temsilcisi, ll
Emniyet Müdiiİlüğii temsilcisi, Karayollan Bölge Müdürlüğü temsilcisi, T.C.D.D. Müdürlüğü temsilcisi, YİKoB temsilcisi, Ulaşttrma ve Altyapı
Bakanlüğ ItI. Bölge Müdtirlüğü temsilcisi, ll Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, lI Çewe ve Şehircilik Müdorlüğü Temsilcisi, il Afet ve Acil Durum
Yönetimi Müdü.Iüğii Temsilcisi, Manisa Bü},lı|§ehir Belediyesini temsilen; Hüuk Müşavirliği temsilcisi, İmar ve Şehircilik Dairesi BaşkanIığı
tem§ilcisi, Fen işleri Dairesi Başkanlığı terr§ilcisi, Yol Yaplm ve onanm Dairesi Başkanhğı Temsilcisi, Zabıta Dairesi Başkanhğı temsilcisi, Trafik
Hi_anetleri Şube Müdüİ v, Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdür V. Toplu Taşıma Şube Mudur v. Terminalleİ Şube Müdür V.. Şoldrler ve
otomobilcileı odası Başkaİünm kaİlümt ile gündeminde bulunan konulan görtlşmek üere ı7.09.2020 günü sııı:l,|.00' dı toplaJıdl.
r-) 52l6 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kalıunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
2-) 6360 Sayılı on dört ilde Büyukşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulmasl hakklnda Kanun,
3_)içişleri Bakanhğınca çlkaItılan BuyükŞehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile ManiŞa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşlm Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği.
+) Manisa Büyük§ehir Belediyesi 'J' Plaka'l'ahsisli Umum servis Araçlart Çalışma UsuI ve Esaslarına Dair Yönerge,

TEKLiF: ı-) 4846653ı096 T.c. Kimlik numaıalı Erdal ÖZTÜRK'e tahsisli 45 J 1816 numaralı plakanın çaImtl. kaylp ve
kayltlannda bahse konu şerhlerin bulunduğundan, Emniyet Genel Müdurlüğunün 22.06.2011 taıihli ve 107?94 saylll "Ticaİi plakaların
değiştirilmesi" konulu yazılannda (UKoME) veya Trafik Komisyonlaİınca belirlenmiş ticaıi araçlaıa ait plakalının kaybolmasl veya
kayltlarında şerh bulunması halindc "yeni bi. tescil plakası tahsis cdilmcyen araca ait plakanın yeniden çıkaıtılması gerektiği" bildirmiş olup.
45 J 18ı6 sayı|ı plakanın kayıp, saklncah veya çaIıntl şerhi olması nedeniyle, (Jmum servis araçlarına tahsis edilen (J) Plaka serisinden 45.1
|922 numaralı plakanın verilmcsi ıaIebi,

,
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2-) Mustafa KÜnrıÜ' niin 08.0?.2020 tarihli dilekçesinde: Manisa il Trafik Komisyonunun 07.08,20|J tarih ve 20l3/53 sayılı
kaıarı ile Manisa Belediyesine tahsis edilen 45 J 00l- 45 J 1068 olan (J) plaka adedi. 20l4l02 sayılı kaıarı ile l500 adete çlkaİtldığt, kendime
ait (4) adet servis aıacı olup bunların (3) adeti 2014 ten önce J plaka alma hakkı olmasına rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı
..alaınadığım, 29.06.2014 yılında Ceza infaz Kurumanda (3) ay disiplin hapsine mahkum olmam sebebiyle bu dönemde (J) plaka tahsis
ta|ebinde bulunaİnadlnı, ayrıca 20l4l3l saylll J plaka sayısı 4000 adete çlkaİılarak tahsis işlcmleri (J) plaka yönetmeliği doğrultusunda
tamamladlğlm ançak 24.09.2014 tarihinde cczaevinden tahliye edildiğimden dolayı .l plaka sayıstntn anırıldığl tarihte de rahatslzllğlm ve
ceza infaz kurumundan yeni tahliye olmam ve çalışmadığtm için (J) plaka alamadığım, Atatiirk Eğitim ve Araşt|rma Haslanesi Kalp Damaİ
Kronik cenahi servisinde iskemik Kalp hastaltğt nedeniylc by- pass ameliyatl oIduğum ve 24,08.20l4 tarihine kadal yatarak tedavi görmem

J plaka alacak maddi durumum bulunmadığından kazanılmış hak olaıak taıafıma J plaka tahsis edilmesi talebi.(Manisa
cumhuriyet Başsavcıhğının 20l4l22| Sayfi Müddetname, Bodrum cumhuriyet Başsavcllığlnın 2013160l Sayıh Müddetname, Epikriz
nedeni ile

Raporu( 29.08.20l4 ile 24.09.20l4 taIihleri ara§ı )
3-) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünün 20.08.2020 ta h ve E.66020 sayılı yaztsında 0100501298 Vergi Kimlik
numaıah Nisa seyüat Turizİn Taşlmacılık sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tahsisli 45 J 0333 numarall plakanın çallntl, kaylp ve
kayltlannda büse konu şerhlerin bulunduğundan. Emniyet Genel Müdürlüğünün 22.M.20l'1 tarihli ve 107794 sayılı "Ticaıi plakalann
d€ğiştirilmesi" konulu yazılaflnd4 (UKOME) veya Trafik Komisyonlarınca belirlenmiş ticari aıaçlaıa ait plakalafln kaybolmasl veya
kayltlarında şerh bulunmas halinde "yeni bir tescil plaka§ı tahsis edilmeyen alaca ait plakan!n yeniden çlkanılması gerektiği" biIdirmiş olup
45 J 0333 sayılı plakanın kayıp, sakıncalı veya çalınn şerhi olması nedeniyle, Umum servis araçIaİına tahsiŞ edilen (J) Plaka scrisinden 45 J
l92J numaralı plakanın verilmesi talebi,

!9İd! l94i9İ9!sğ!s!u

Tckliftn t. Maddcsindc Emniyet Genğl MüdürIüğünün 22.06,2011 tarihli l07794 sayılı "Ticaıi Araçların Plakalaİının

Değiştirilmesi" konulu yazılarınd4 "Ticari aıaçlaıa ait plakalann kaybolması çalınması veya kayıtlarında bahse konu şerhlerin bulunması
duıumlannd4 plaka değişikliğinin yapılmamasının güvenlik açısından büyük risk taşıdığı, bu ncdenle çalınan veya kaybolan plakalaİln terö.
ve asayiş olaylannda kullanılmasının engellenmğ§i amacıyl4 plaka dcğişikliğinin ivedilikle yapılması gerekıjği" bğliıtiIdiğinden, tahsis
edil€n plakalan çalıntı, kayıp veya zayi olduğu tespit ve teyit edilen f,İdsl ozTURK ıdln8 tıh§isli 45 J ı816 pl.kıdı k8y|th 8rıç
iizcrindc icr. müdlırllıklerinin hıciz vc kl§İlamılırı bulunduğundın, ırıç üzcrindçki tllm kısltlımılırın kıldlrllırık iliŞiğİnin
bulunmadığtnı daiı yazıyı ibrız etme§i sonrısı 45 J ı922 §ıyılı plrkınln tıh§i§le vcrılmesi, ziya olan ya da çallnan 45 J 1816 saylIl
plakanln ise Polnet kayltlaİındaki haciz, kayıp, sakıncalı veya çalıntl şerhinin kaldırtlması muteakibinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı
üdesine allnmaslnm uygun olacağı, bclirtilmiştir.
2 ve 3. Mıddelerin tcknik komisyon görüşü yoktur.

UKoMf, KARARI|

Teklitin l. Maddesinde belirtilen Erdal ÖZTÜRK adına tahsisli 45 J l8l6 plakada kayıtlı araç üzerinde icra müdürlükIerinin haciz
ve kısltlarnalan bulunduğu anlaşıldlğından, araç uzerindeki tüm kısttlamalann kaldırılaıak ilişiğinin bulunmadığfia dair ya^yl ibraz etmesi
sonrasl 45 J l922 saylll plakarıın tahsisle verilmesine ve 45 J l8l6 saylll eksi plakanın Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesine ıhnmısını,
2. Mıdde§inde belirtilen talebin teknik komisyon tarafindan incelenmesi sonrasında değerlendirilmesine.
3. Mıddesinde belinilen Nisa Seyahat'rurizm Taşımaclllk sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tahsisli 45 J 0333 sayılı plakanln
zayi veya çalmi kaydı olduğu, plaka üzerinde herhangi bir haciz ve kısıtlamanın bulunmadığı anlaşıldığındaı. şirket adına 45 J 1923 sayılı
ı eski plakanın Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesine alınmasına. oy biİliği ile kırer
yeni plakanın tüsisle
verildi.
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