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Ulaşım Komis}onunca alınan 1.1.03.20l8 tarih ve 20l8/0] savüh (]laştm Komisıon
kararl ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün l6.03.20l8 tarih ve E,283503 sayllı yazısl meclis
gündenıinde },er almakla )apülan müzakerede:

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, lJlaşım Komisyrınunca alınan l4.03.20l8
tarih vc 20l8/03 sayıll Ulaşım Komisyon Karannün oylamasüna geçilmezden öncc Mcclis
tiyesi Ilakan ciYiK. Aytaç DiLCi. Hakan DAĞDEViREN'in 14.03.20l8 tarih ve 20l8/03
sayıh Ulaştm Komisyon kararının oylamasında bulunmayacağını ve oy kullanma)acağtnı
belirtmcsindcn sonra Meclis üyesi l{akan GiYiK. Aytaç DiLCi. üüakan DAĞDLViR€N'in
l4.03.20l8 tarih ve 2()l8/03 sayülü tJlaşlm Komisyon kararünln oylamaslnda bulunmayaİak vc
o1,kullanmal,arak işaretle yapılan oylama sonucunda: 14.03.20ı8 tarih ve 2018/0] sa!,lh
l]laşım Komisyon karaünln aşağlda göslerildiği şekilde aynen kabulüne oybiİliği ilc karar
verilmiŞtir,

Edime Belediye Meclisinin 06.03.20l8 tarih|i toplantlsında, Ulaşım Hizmet|eri
Müdürlüğünün 19.02.2018 tarih ve E.272002 sayılı yazlsı ile mütelif tarih|e.de belediyemize
yapllan şehiİ içi toplu taşma hat ve güzergahları ile ilgili 8 adet dilekçe talepleri
komisyonumuza havale edilmiştir. Ulaşım Komisyonu, konu ile ilgili olarak l4.03.20l8
tarihinde toplanmlŞtır.

Karıİ
Komisyonumuza havale edilen dilekçeler toPlu taşıma hat ve giizergah taleplerinden
oluşmaktadlr. En son 02.09.2008 tarih ve 2008/133-423 sayılı Belediye Meclis Kararüyla
Edime şehir merkezinde toplu taşlma hat ve güzefgahları "Edime Belediyesi Kent içi Ulaşlm
ve Tralik Planlamasü Revizyon Projesi" ile düzenlenmiştir. Komisyonumuza havale edilen
dilekçe|er, ayrüca son l0 yllda şehrimizde yaşanan nüfus artlşı ve yerleşim biilgelerindeki
gelişmeler, güne!,çevre yolunun açılması. Diş Hastanesinin açılması ve Devlet Ilastanesinin
taşünması. lmam Hatip Lisesinin taşınması. yeni Adliyc Sarayının açılması, yolculuk
harekctliliğini bü}ük ölçüde değiştiren Erasta aIlş veriş mcrkezinin açılması^ Yeni ToKiTrakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi arasındaki Saglık Bulvarı adl ile anılan yolun yakın
zamanda açllacak olması vb. gelişmeler doğrultusunda toplu taşıma hizmetlerinin kaliteli,
ekonomik. konforlu ve güvenli kısacası kamu varanna olacak şekilde sürdürülebilmesi için
toplu taşlmada mevcut hatlara ait güzergahların verimliliğinin araştünlması ve şehrimizin son
l0 yıldaki değişimine göre gerekli düenleme ve revizyonlann yapımt husu§unda ..Edime
Belediye§i Toplu Taşıma Hat optimizasyonu" çahşmasınln yapıImasına.
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