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Konusu Muhtelif yerlerde bulunan Taksi Duraklarının yenilenmesi. 

            K  A  R  A  R : 

 Başkan, İl Merkezimizdeki taksi durakları şekil ve ebat olarak şehrimizin ve esnafımızın imajını olumsuz 

yansıtmakta olduğundan taksi duraklarını yenileme ihtiyacı doğmuştur. Taksi duraklarını yenileme sürecinde 

Belediyemiz kaynaklarını mümkün olduğunca tasarruflu kullanarak, bankalara 5-10 yıl yer tahsisli ATM cihazı 

yerleştirmeleri karşılığında taksi durağı yaptırtma hususunun uygun olacağını, 5- 10 yılı yer tahsisli ibaresinin 10 yıla 

kadar şeklinde düzeltilmesinin gerektiğini belirterek, Zabıta Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. 

Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendinde “Mahalli 

müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz 

almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 

ayni hak tahsis etmek” ve Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “taşınmaz mal alımına, satımına, takas, 

tahsisine, tahsisi şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde 

tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı 

ayni hak tesisine karar vermek” ile Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendinde “ kendilerine ait taşınmazları, 

asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara 

kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilebilir. Tahsis 

süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür” hükmüne istinaden;  

İl Merkezimizdeki taksi durakları şekil ve ebat olarak şehrimizin ve esnafımızın imajını olumsuz yansıtmakta 

olduğundan taksi duraklarını yenileme ihtiyacı doğmuş olup, Taksi duraklarını yenileme sürecinde Belediyemiz 

kaynaklarını mümkün olduğunca tasarruflu kullanarak, bankalara 10 yıla kadar yer tahsisli ATM cihazı yerleştirmeleri 

karşılığında taksi durağı yaptırtması hususunda iş ve işlemleri yürütmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi 

Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
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