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KONU: Tahsis  

KOMİSYON İNCELEMESİ:   
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2019 yılı mayıs ayı toplantısının 14.05.2019 tarihli ikinci birleşiminin 

3. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar 

ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilimiz 

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi kıyı düzenleme sahası içerisinde dolgu alanında kalan 4 adet 

“Eyvanlar” olarak bilenen yapıların, Fatsa Belediyesine 25 yılı geçmemek üzere bedelli veya bedelsiz olarak 

tahsis edilmesi talebine ilişkin 09.05.2019 tarihli ve 3695 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif 

yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA” 

 

Fatsa Belediye Başkanlığı 07.05.2019 tarih ve 2019/121 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemizin görev, 

yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi kıyı düzenleme sahası içerisinde 

dolgu alanında kalan 4 adet “ Eyvanlar” olarak bilinen yapıların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi 

ile 75/d maddesi gereğince bedelsiz olarak 25 yıl süre ile Fatsa Belediyesine tahsis edilmesi talebinde 

bulunmaktadır. 

Fatsa Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi kıyı 

düzenleme sahası içerisinde dolgu alanında kalan 4 adet “ Eyvanlar” olarak bilinen yapıların 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18/e maddesi ile 75/d maddesi gereğince, Belediyenin asli görev ve hizmetlerinde 

kullanılmak üzere, taraflar arasında düzenlenecek protokol hükümleri kapsamında, ilgili mevzuata göre bedelli 

veya bedelsiz, süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis süresinin belirlenmesi hususlarında karar alınması için 

yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim.’’ denilmektedir. 

                                                                                                      

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilimiz Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa 

Mahallesi kıyı düzenleme sahası içerisinde dolgu alanında kalan 4 adet “ Eyvanlar” olarak bilinen yapıların, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddesi gereğince,  Belediyenin asli görev ve hizmetlerinde, İlçe 

Belediyesi tarafından işletilmek üzere, taraflar arasında düzenlenecek protokol hükümleri kapsamında bedelsiz 

olarak 25 (yirmi beş) yıllık süreyle Fatsa Belediyesine tahsis edilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
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