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Ulaşım Komisyonunca alınan 18.10.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.10.2018 tarih ve E.354871 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunca alınan 18.10.2018 tarih ve 2018/07
sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği ve aşağıda gösterildiği şekilde
aynen kabulüne Meclis Üyesi Turgut TERZI, Melek UZGÖR, Mehmet ÖZÜLKO, Hakan
DAĞDEVIREN, Nahide DEMIR, Şenol EKŞI, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ'ın red, diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli toplantısında, görüşülmek üzere komisyonumuza
havale edilen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28/05/2018 tarih ve 308028 sayılı ile ilgili bulunan
talepleri ve Edirne Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarihli toplantısında, 10.05.2016 tarih ve 68115
doküman numaralı "Şükrüpaşa Mahallesi Özgür Çocuklar Parkı civarında yeni bir taksi durağının
kurulması" talebi komisyonumuza havale edilmiştir. Aynı konu ile ilgili olarak Edirne Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odasının 16.06.2016 tarih ve 068 sayılı, 22.11.2016 tarih ve 124 sayılı
yazılarında taksici esnafının talepleri görüşmek üzere Komisyonumuz 18/10/2018 tarihinde
toplanmıştır. Şehrimizin Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde bulunan Engelli Yaşam
Merkezi ve Özgür Çocuk Parkı çevresinde, Kırklareli Kavşagı çevresi ve ETSO çevresinde yeni
yerleşim yerlerinin olması ve nüfus artışlarının olması nedeniyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak
yeni taksi duraklarının kurulması ihtiyacı dogmuştur.
1.Taksi duraklarının kurulacagı yerin belirlenmesi,
2. Duraklarda çalışacak taksi sayısının belirlenmesi,
3. Çalışmasına izin verilecek taksilerin belirlenmesinde izlenecek usulün tespiti konularında
yapılan inceleme sonucunda,
KARAR:
1. Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Engelli Yaşam Merkezi ve Özgür
Çocuk Parkının bulunduğu çevrede 15 (onbeş) adet taksi kapasiteli taksi durağının kurulmasına,
2. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çevresindeki bölgede 10 (on) adet taksi kapasiteli taksi
durağının kurulmasına,
3. Kırklareli Kavşağı çevresinde 8 (sekiz) adet taksi kapasiteli taksi durağının kurulmasına,
4. Mevcut taksi duraklarından yeni kurulan bu duraklara geçmek üzere müracaatların Edirne,
Belediyesi Taksi Yönetmeliğine göre yapılmasına,
5. Bu kapsamda;
-Taksi durak kabini ve durakta çalışacak taksilerin bekleme yerinin,
-Taksi durağının faaliyete geçme tarihinin,
-Taksi durak isminin,
-Yeni kurulan duraklara geçmek üzere başvuru ve kabul şartlarını belirleme yetkisinin,
-Müracaatların belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda yeni kurulan duraklarda
çalışacak taksilerin belirleme yönteminin belirlenmesinde Belediye Encümenine yetki verilmesine,
6. Yeni kurulan duraklara geçiş şartlarını taşıyan ve Belediye Encümenince geçişi kabul edilen
tüm ticari taksi plaka sahiplerinden Edirne Belediye Başkanlığı Vergi, Resim, Harç ve Ücretler
Tarifesine göre Belediye Encümenince belirlenecek Tahsis Belgesi Yenileme Ücretinin alınmasına,
7. Yeni kurulan taksi duraklarının kurulumunda kabin alımı, montajının yapılması, elektrik,
su, doğalgaz aboneliği vb. işlemlerin tamamını geçişi kabul edilen ticari taksi plaka sahipleri
tarafından karşılanmasına.
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