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Ulaşım Komisyonunca allnan l8,10.20lE taıih ve 20l8/07 sayll| Ula§ım Komisyon kararı jle

Ulaşım Hizrnetleri Müdürlüğünün 31.10.20l8 tarih ve E.354871 sayllt yazlsü me§lis giindeminde yer
aımakla yapılan müzakered€;

işaretle y6pılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunca alınan l8.10.2018 tarih ve 20l8/07
say|l| Ulaşlm Komisyon kararıntn Ul§ım Komisyonundan geldiği v€ aşağıda 8österildigi şekilde
a)nen kabutüne Meclis Üyesi Turgut TERZi. Melek UzCÖR Mehmeı ÖzÜLKÜ. Hakan
DAĞDEViREN, Nahide DEMIR, Şenol EKŞl, Tamer KARADAĞ, ismajl YILDlz'ın red, diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kara. verilmişti.,

Belediye Meclisinin 04/05/20lE taİihli toplantlstnda, göriişülmek üzere komisyonumuza
havale edilen Ulaş,m Hizrnetleri Müdiirlüğünün 28/05/20l8larih ve 308028 sayth ile ilgili bulunan
ta]epleri ve Edime Belediye Meclisinin 0].06.2016 tarihli toplantısünda, 10.05.2016 tarih ve 68l!5
doküman numalalı "Şükrüpaşa Malıallesi Özgür Çocuklar Parkl civartnda yeni bir taksi dırrağ,nln
kurulması" talebi komisyonumuza havale edilmiştiİ. Ayn| konu ile ilgili olarak Edime Şo{iirler ve
otomobilciler Esnaf odasının l6.06.20l6 ıanh ve 068 sayh, 22.11.20|6 t^İih ve l24 sayılı
yazılarında taksici esnafının olepleri görüşmek üzere Komisyonumuz lE/l0/20lE ta.ihinde
toplanmlştır. Şehrimizin Şükrüpaşa Mahallesi Abdi ipekçi caddesinde bulunan Engelli Yaşam
Merkezi ve Özgür Çocuk Parkı çevresinde, Kırklareli Kavşağı ç€vresi ve ETSO çevresinde yeni
yerleşim yerlerinjn olması ve nüfus anışlarının olmasI nedeniyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak

)eni laksi duraklar|nın kuruIması ihıiyacI doğmuştur.
l. Taksi duraklaİınln kırrulacağı yerin belirlenmesi,
2. Duraktarda çalışacak taksi saytsının belirlenmesi,
3. Çahşmaslna izin verilecek taksi]erin belirlenmesinde izlenecek usulün tespjti konulannda

yapılan inceleme sonucunda.
KARAR:
l. Şükrüpaşa Mahallesi Abdi ipekçi Caddesi iizerinde Engelli Yaşam Merlezi !e Özgür

Çocuk Parkınln bu]unduğu çevrede l5 (onbeş) adet taksi kapasiteli taksidurağlnln kurulmasına,
2. Edirne Ticaret ve Sanayi odası çevresindeki bölgede l0 (on) adet taksi kapasiteli taksi

durağlnın kurulmasına,
3, Klrklareli Kavşağı çevresinde 8 (sekiz) adet taksi kapasiteli taksi durağının kurulmaslna,
4, Mevcul taksi duraklarından yeni kurulan bu duraklara geçmek üzere müracaatların Edirne,

Belediyesi Taksi Yönetmeliğjne göre yap,lmasIna,
5, Bu kapsamda;
-Taksi durak kabini ve durakta çalışacak taksilerin bekleme yerinin,
_Taksi durağının faaliyele geçme larihinin,
-Taksidurak isminin.
-Yeni kurulan duraklara geçmek üzere başvuru ve kabul şartlarını belirleme y€tkisinin,
_Müracaatlarln belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda yeni kurulan duraklarda

çalışacak taksilerin belirleme yönteminin belirlenmesjnde Belediye Encümenine yetki verilmesine,
6. Yeni kurulan duraklara geçiş şanlar|nı taşlyan ve Belediye Encümenince 8eçişi kabul edilen

lüm üicari taksi p]aka sahiplerinden Edirne Belediye Başkanlığı Vergi, Resim, Harç ıe Ücretler
Tarifesine göre Beıediye Encümenince belirlenecek Tahsis Belgesi Yenileme Ücretinin alınmaslna,

7. Yeni kurulan taksi duraklarınln kurulumunda kabin alımı, montajınln yapılması, elektrik,
su, doğalgaz aboneliği vb, işlemlerin tamamınl geçişi kabul edilen ticari taksi plaka sahipleri
tarafından karş|lanmasına.
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Ulaşım Komisyonunca alınan l8.10,2018 tarih ve 2018/08 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüniin 31.10.2018 tarih ve E.35487l sayıll yazüsı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunca alnan l8.1o.20l8 tarih ve
2018/08 sayıtı Ulaştm Komisyon kaıannın Ulaşlm Komisyonundan geldiği ve aşağıda
gösterildiği şekilde kabulüne oybiİIiği ile karaı veıilmiştir.

Belediye Meclisinin 08l|212011 tarihli toplanhsında, görüşiilmek iizere
komisyonumuza havale edilen U|aşım Hizmetleri Müdürlüğiinün l7l l 1/20l 7 tarih ve 247928
sayıh ile ilgili bulunan talepleri ve Edime Şolijrleİ ve otomobilciler Esnaf odasınln
l7.05.2018 tarih ve 070 sayılı "Ayşekadın Taksi Durağı esnafının Balta otel yanına 3 araçlık
depolama yeri verilmesi" talebi komisyonumuza havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu
ile ilgili olank çallşma yapmak üzere l8,10.2018 tarihinde Edime Şoftirler ve otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Ali ŞAHİN'inde katılımıyla toplanmlşhr. Ayşekadın Taksi Durağnda
toplamda 18 (onsekiz) taksici esnafının bulunduğu ve araç depolama a|anlannln kapasitesi
sınırll olduğundan ilave bir depolama alanı ihtiyacl doğmuştur.

K,\R\It:

Ayşekadın Taksi Durağnın araç depolama alanrna ilave olarak Yancıkçışahin
Mahallesi, Şehit Hasan Danacl sokaktaki yeşil alanın yanında bulunan cepte Ayşekadm Taksi
Durağü esnafının kullanacağı 3 (üç) araçhk depolama alanın işaıetlenerek belirlenmesine.
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