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Edirne İli çevre Koruma Vakfının 23.12.20|9 tarih ve l l4 sayılı yazısı ile Edime İli Çevre
Koruma Vakfı; "vakfımızın kuruluş amacı gereği doğrultusunda; çevreyi koruyucu ve çevre kirliliğini
önleyici her türtü projeyi yapmak veya yaptırmak ve destekleııek suretiyle, ihtiyacı tespit edilen taksi
duraİlarının iyileşİirilmesi işi kapsamında; Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ile Edirne BelediYe
Başkanlığı aİasında ortak proje yapılarak Edirne İl Merkezinde bulunan taksi duraklarının
iyiLeşirilmesi faaliyetinin yerine getirilmesi hususu" betirtilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu;
Beıediyenin görev ve sorumlulukları Madde l4- "Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) imai, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent biIgi sistemleri; çevre ve
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil
yeşil
konut; kültür Ve sanat, turizm ve tanıtım,
park
alanlar;
ve
defin ve-mizartıklar; ağaçlandırma,
(Bu
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası,
yurtları
gençlik ve spor orta veliİkseköğrenİm öğrenci
6eıeaıyeıer, il ozel idareüeri, baglı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları
Sayıştay denetimine tabi şirket|e; tarafından, orta ve yiikseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her
deİecejeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve
yardım, nikah, meslek ve becİri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini YaPar
veya yaptırır..." Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarl Madde l5_ Belediyeniıı yetkileri ve imtiyazları
..... p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taŞ|ma
şunıuİo,İ,
yerleri
araçları ile taksi sayııann,, bilet ücret ve tarif'elerini, zaman ve güzergahlarını betirlemek; durak
ve
tespitetmek
ile i<arayolu, yo|, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
lşıet,ııei, işienirmek veya kiraya'vermek; kanuırların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdigi bütün işleri yürütmek." ve Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 75_ Belediye, belediye
meclisinin kararl üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
,.c) (Değişik: |'2ll:./20]t2-6360119 md.) Kamu kurumu nitetiğindeki meslek kuruluşları,
konularda; . . .
jemekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve.7l612005
kamu yararına çalişanodaları
tarihli ve 5362 sayıh Esnafve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kaırunu kapsamına giren meslek
hizmel
ortak
ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek
mülki idare amirinin izninin alınması gerekir," hükümlerine amirdir.
proje1eri için.unuÜin
"r-biiytik
İ:d: .rv,ı, Belediye Kanununda sayılaıı görev !e yetkilere istinaden, Edirne ili çevre Koruma Vakfı
ile birIİkte Edim; İl Merkezinde BuIunan Taksi Duraklarının İyileştirilmesi Pğesi yapılması;
yapılacak ortak hizmet projesinin esaslarını belirlemek, bu amaçla gerekli kaynat..aktaıımında
Luirn.uk ve ortak hizmet projesini imzalamak tizere Belediye Başkanı Recep CüRKAN,a yetki
yazısı meclis
verilmesi ile ilgili Ulaşım Hiimetleri Müdtirlüğünün 07.01.2020 tarih ve E.5l2060 sayılı
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede; .
iİur"İıe yÖ,ıun oyıuru".Jnr"unda; Edirne İıi çevre Koruma Vakfı ile birlikte Edime il
Merkezinde Bulunan Takii Duraklarının iyileştirilmesi Projesi yapılmasına; yapılacak ortak hizmet
projesinin esaslarlnı belirlemek, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak ve ortak hizmet
karar
projesini imzalamak üzere Belediye Başkanı necep CÜRKaN,a yetki verilmesine oybirliği ile
verilmiştir.

