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Toplantıya Katılmayan Üyeler:
2017/8-40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 11.04.2017 tarih ve 33 Sayılı kararı gereği, belediyemiz
şirketine ait olan 17 ZB 081 plaka numaralı, 2017 model, HU05978 motor nolu
NM0MXXTACMHU05978 Şase Nolu, 562959212 Stok Nolu TOURNEO COURIER KOMBI
TITANIUM 95 PS markalı, buz beyaz rengi olan 1 adet hizmet aracı şirketimiz tarafından
bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenmiştir. Çan Belediyesi İnşaat Turizm Gıda
Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bedelsiz olarak
belediyemize hibe edilmek istenen aracın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu
hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter
satışı yapılarak, belediyemizin muhasebe kayıtlarında bulunan araç envanter kayıtlarına
alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil
işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (ı) bendi ve 18. Maddenin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt
Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde, 5393
Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

2017/8-41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Kazdağı Halk Oyunları
Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin 07 – 20 Ağustos 2017 tarihleri arasında
Slovenya’nın BLED şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline davetli
olarak katılmasına, festivale katılacak olan tüm ekibin (yol giderleri, otobüs, gemi, tren, uçak,
yemek, konaklama, harcırah, pasaport, yurt dışı çıkış işlemlerinin ücretleri, vergi ve harç

giderleri vb) her türlü giderlerin, ekip üyelerinin kendileri tarafından karşılamasına ve ekip
üyelerinin hizmet görevlisi sayılarak hizmet damgalı pasaport alabilmelerine Meclisimizce
yapılan oylama neticesinde Hilmi ÇETİN’in 1 çekimser oyu, diğer üyelerin 15 kabul oyu 5393
Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.
2017/8-42 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen
Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelik
hükümlerine istinaden çalıştırılacak olan özel halk otobüslerinin sayısının 21 (yirmibir) adet
olarak tespit edilmesi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi
gereğince oybirliğiyle karar verildi.
2017/8-43 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 sayılı kararı ile kabul edilen
Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği hükümlerine
istinaden Ticari Taksi Durak yerlerinin ve duraklarda çalıştırılacak olan (T) Plakalı Taksi
sayılarının;
TERMİNAL TAKSİ DURAĞI : Terminal Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi
İşletmecisi 15 (onbeş) olup, durakta halen 10 (on) adet ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir.
Durak Yeri : Çan Belediyesi Otobüs Terminali içerisinde İstiklal Mahallesi Çevre Yolu
Sokak No:9/Z-14 nolu işyeri durak kulübesi olarak kullanılmaktadır.
MERKEZ TAKSİ DURAĞI : Merkez Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi
İşletmecisi 10 (on) olup, durakta halen 2 (iki) adet ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir.
Durak Yeri : Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak No:1 (23 Eylül Kurtuluş Parkı Bitişiği)
adresinde olup,durak yerinde taksi kulübesi mevcuttur.
HASTAHANE TAKSİ DURAĞI : Hastane Taksi Durağında faaliyet gösterecek Ticari Taksi
İşletmecisi 15 (onbeş) olup, durakta 7 (yedi) adet ticari taksi faaliyetini sürdürmektedir.
Durak Yeri : Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:31 adresinde olup, durak
yerinde taksi kulübesi mevcuttur;
olacak şekilde tespit edilmesi meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un
18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.
2017/8-44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 sayılı kararı ile kabul edilen Çan
Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde;
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:
Eski Hali:
Tanımlar

Madde3.
g.)Durak
:Belediye Encümenince uygun görülen yerlere kurulan ve en az 8 araçla
faaliyet gösteren Taksi Duraklarını,
Yeni Hali:
Tanımlar
Madde3.
g.)Durak

:Belediye Meclisince uygun görülen yerlere kurulan Taksi Duraklarını,

Eski Hali:
Taksi Durağı Açma Çalışma İzni Müracaatı:
Madde 5: Taksi durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, depolama noktalarını, araç
sayılarını, durakta çalışacak araç sahiplerinin isimlerini belirterek, Belediyemize müracaat
edeceklerdir.
Müracaatlar Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilerek, karar alınmak üzere Belediye
Encümenine gönderilecektir.
Taksi Durağı müracaatında gerekli olan evraklar.
a)Durak açma talebinde bulunanlara ait ehliyet, nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh
ilmühaberi, araç ruhsatlarının fotokopileri.
b)Durak açılacak yere ait adres, tapu, çap ve kira sözleşmesi.
Yeni Hali:
Taksi Durak Yeri ve Taksi Hattı Verilmesi
Madde 5.
Kişi veya kişiler tarafından durak kurulması, yeni taksi hattı, mevcut hatlarda çalışan
araçlara ilave yapılması ve durak yerlerinin değiştirilmesi talepleri şahsen veya bağlı
bulundukları meslek kuruluşu aracılığı ile Belediyeye müracaat edebilirler. Müracaatlar, Zabıta
Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek durak yeri ve çalışacak ticari taksi araç sayısının
belirlenmesi hususunda karar alınması için Belediye Meclisine gönderilir.
Belediye Meclisi kararıyla durak yeri ve çalışacak ticari taksi araç sayısı belirlenir.
Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, Belediye Meclisi tarafından belirlenen sayıda
Belediye Encümenine verilen yetkiye istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği
ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.
Mevcut taksilerin durak değiştirmesi konusunda Belediye Encümeni yetkilidir.

Ticari Taksi Durağı ve taksi depolama alanının yerleri, Belediye Encümeni tarafından
belirlenir. Belirlenen taksi durağı ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere
taksi işletmecileri uymak zorundadır.
Ticari taksi durağında faaliyet gösteren taksi sayısı için yeterli depolama alanı olmaması
durumunda Belediye Encümen Kararı ile durak alanına yakın görülebilen bir yerde trafiği
aksatmayacak ve araç depolamaya uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılarak bekleme ve
depolama yeri gösterilebilir.

Eski Hali:
Taksi Durakları Açılması ve Ruhsat Tazmini:
Madde 6. Belediye Encümenince uygun görülen yerlere, Zabıta Müdürlüğünce Taksi
durağı açma ve çalışma ruhsatı verilir. Ruhsat talebinde durakta çalıştırılacak araçların işletme
izin belgelerinin fotokopilerini müracaat evraklarına eklenmek zorundadır. Ruhsat, durakta
çalışan şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur . Ruhsat,
Durak No’larına göre tanzim edilir.
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce Duraklara numara verilecektir. Ayrıca Belediye her
taksi için araç kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça
gösterebilecekleri yere asılır.
Yeni Hali:
Taksi Durakları Açılması ve Ruhsat Tazmini:
Madde 6. Belediye Meclisince uygun görülen yerlere, Zabıta Müdürlüğünce Taksi durağı
açma ve çalışma ruhsatı verilir. Ruhsat talebinde durakta çalıştırılacak araçların işletme izin
belgelerinin fotokopilerini müracaat evraklarına eklenmek zorundadır. Ruhsat, durakta çalışan
şoför esnafın adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur . Ruhsat, Durak
No’larına göre tanzim edilir.
Zabıta Müdürlüğünce Duraklara numara verilecektir. Ayrıca Belediye her taksi için araç
kimlik kartı tanzim edilir ve bu kart araç içinde müşterilerin rahatça gösterebilecekleri yere
asılır.
Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayılarının Tespiti
Madde 7. İPTAL
Eski Hali:
İşletme İzin Belgesi Başvuru Şartları ve Usulü:
Madde9.
2-İşletme İzin Belgesi Verilmesinde Usul:
a)İşletme izin belgesi Encümen Kararına istinaden verilir.
b)Encümen kararına istinaden ticari taksi ve hak sahiplerine, ticari (T) plaka taksi işletme izin
belgesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünce tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba

adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıdın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç
kişilik olduğu(koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.
c.)Encümen Kararı ile kendisine işletme izin belgesi verilmesi uygun görülen kişi işletme izin
belgesi ücretini yatırmadan hak talep edemez.
Yeni Hali:
İşletme İzin Belgesi Başvuru Şartları ve Usulü:
Madde9.
2-İşletme İzin Belgesi Verilmesinde Usul:
a)İşletme izin belgesi Belediye Meclisi Kararına istinaden verilir.
b)Belediye meclis Kararına istinaden ticari taksi ve hak sahiplerine, ticari (T) plaka taksi
işletme izin belgesi Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilir. Ruhsatta işleticinin adı soyadı, baba
adı, doğum yeri tarihi, ikametgah adresi, taşıdın plaka numarası, motor ve şasi numarası ve kaç
kişilik olduğu(koltuk sayısı), durak adı veya numarası yazılarak tasdik edilir.
c.)Belediye Meclis Kararı ile kendisine işletme izin belgesi verilmesi uygun görülen kişi
işletme izin belgesi ücretini yatırmadan hak talep edemez.
Eski Hali:
Ruhsat Vize İşlemi
Madde10.
d.)20 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.
Yeni Hali:
Ruhsat Vize İşlemi
Madde10.
d.)10 yaşından büyük araçların vize işlemi yapılmaz; faaliyetten men edilir.

T Plaka Ticari Taksilerin Çalışma Şekilleri, Sahiplerinin Çalışacak Durak ve Adedinin
Belirlenmesi
Madde 12.
a)İPTAL
b)İPTAL
Eski Hali:
T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi
Madde16.
a.)T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili Belediye Encümeni
tarafından belirlenir.
c.)Taşımacılık ücreti, Belediye Encümeni tarafından belirlenen”Taksimetre”ücreti
çerçevesinde alır.
Yeni Hali:

T Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret ve Tarifesi
Madde16.
a.)T plaka ticari taksilerin taşıma ücreti kanunun öngördüğü ilgili Belediye Meclisi tarafından
belirlenir.
c.)Taşımacılık ücreti, Belediye Meclisi tarafından belirlenen”Taksimetre”ücreti çerçevesinde
alınır;
olacak şekilde yönetmelikte değişiklik yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince
oybirliğiyle karar verildi.
2017/8-45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ
Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen Çan
Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelikte ;
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE:
Eski Hali:
MADDE 5 -ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İHTİYAÇ MİKTARININ ve HER HATTA
ÇALIŞTIRILACAK OLAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SAYISININ TESPİTİ:
Belediye 5393 sayılı belediyeler kanununun 14. ve maddesinin (a), (b) ve 15. maddesinin 1.
fıkrasının (b), (c), (f) ve (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerdeki hak ve
yetkilerince Özel Halk Otobüslerine hat tahsis etmeye bu hatlarda çalışacak toplu taşım araç
sayısını, bilet ve ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhları, durak yerlerini belirlemeye,
işletmek, işlettirmek ve kiraya vermeye ve aynı kanunun 67. maddesi esaslarına göre hizmet
satın almaya yetkilidir. Verdiği bu hakları geri almaya ve iptal etmeye ayrıca hakları
değiştirmeye yetkili olup, bu husustaki verdiği haklar Kamu yararı, Kamu hizmetinin
gerekliliği ve Kamu düzeni açısından sakıncalı olması halinde iptale ve değiştirmeye konu
olabilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ilgili bentlerine istinaden kent içinde Özel
Halk Otobüslerinin çalıştırılmasına ve çalıştırılacak araç sayısını yani hat kontenjanını tespit
etmeye Belediye Encümeni yetkilidir.,
Çan Belediyesi hat veya hat grubundaki yolcu taşımacılık hakkının belediye kanunu, bu
yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkarılması durumunda ihaleyi yapmaya
Belediye Encümeni yetkilidir.
Yeni Hali:
MADDE 5-ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İHTİYAÇ MİKTARININ ve HER HATTA
ÇALIŞTIRILACAK OLAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SAYISININ TESPİTİ:
Belediye 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (b),
(c), (f) ve (p) bendi ile aynı maddenin 2. fıkrasındaki hükümlerdeki hak ve yetkilerince Özel

Halk Otobüslerine hat tahsis etmeye bu hatlarda çalışacak toplu taşım araç sayısını, bilet ve
ücret tarifelerini, zaman ve güzergâhları, durak yerlerini belirlemeye, işletmek, işlettirmek ve
kiraya vermeye ve aynı kanunun 67. maddesi esaslarına göre hizmet satın almaya yetkilidir.
Verdiği bu hakları geri almaya ve iptal etmeye ayrıca hakları değiştirmeye yetkili olup, bu
husustaki verdiği haklar Kamu yararı, Kamu hizmetinin gerekliliği ve Kamu düzeni açısından
sakıncalı olması halinde iptale ve değiştirmeye konu olabilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ilgili bentlerine istinaden kent içinde Özel
Halk Otobüslerinin çalıştırılmasına, ihaleye çıkarılacak hatların tespitine, izleyecekleri
güzergâhlara, çalıştırılacak araç sayısını yani hat kontenjanını tespit etmeye Belediye Meclisi
yetkilidir.
Çan Belediyesi hat veya hat grubundaki yolcu taşımacılık hakkını belediye kanunu, bu
yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkarmaya Belediye Meclisi yetkilidir.
Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, Belediye Meclisi tarafından belirlenen sayıda
Belediye Encümenine verilen yetkiye istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği
ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir;
olacak şekilde yönetmelikte değişiklik yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 18. maddesi gereğince
oybirliğiyle karar verildi.
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