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KONU: Yolların Tasnifi 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 Yılı Aralık Ayı Toplantısının 14.12.2016 tarihli toplantısında 

26 nolu Gündem maddesi olarak görüşülüp müştereken incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen: 

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki yolların dağılımını 

içeren haritaların değerlendirilerek ihtiyaç duyulan revizelerin yapılmasına ilişkin 09.12.2016 tarihli ve 11724 

sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. ve 27. Maddesi gereğince büyükşehir belediyesinin 

yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar ile meydan, bulvar, cadde ve ana yolların 

büyükşehir belediyesi ve büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki dağılımına ilişkin esasların 

büyükşehir meclisince belirlenmesi gerekmektedir. 

12.06.2014 tarih ve 2014/033 ve 12.02.2015 tarih ve 2015/038 nolu meclis kararlarıyla belediyemiz 

sorumluluğundaki yolların tasnifi müzakere edilerek düzenlenmiştir. 

Aradan geçen süreç içerisinde yeni kurulan 28 mahalleyi ilçe merkezine bağlayan ulaşım 

güzergâhlarının belirlenmesi için ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması amacıyla yolların büyükşehir 

belediyesi ile kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki dağılımını gösteren haritaların büyükşehir belediye 

meclisince değerlendirilerek revize edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalara istinaden ekte sunulan yol ağı haritalarının değerlendirilerek ihtiyaç 

duyulan revizelerin yapılması hususunun karar alınmak üzere evrakının meclise havalesini arz ederim.” 

denilmektedir. 
 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’ nun 7/g maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki 

mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 

onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun 

olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; İlan ve reklam asılacak yerleri ve 

bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralan ile bunların 

üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yine 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’ nun 27. maddesine göre büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak 

park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 

dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarihli ve 2014/033 nolu; 12.02.2015 tarihli ve 2015/038 

nolu kararları doğrultusunda Belediyemiz sorumluluğundaki yolların tasnifi müzakere edilerek düzenlenmiştir. 

Ancak, aradan geçen süreç içerisinde yeni kurulan mahalleleri ilçe merkezlerine bağlayan ulaşım 

güzergâhlarının belirlenmesi için ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması amacıyla yolların Büyükşehir 

Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki dağılıma ilişkin haritalarının revize 

edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Komisyonumuzca, yeni kurulan mahallelerin ulaşım güzergâhları, günümüze 

kadar konu ile ilgili gelen dilekçeler ve ilimizin yol ağları detaylı olarak incelenmiştir. 
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Bu itibarla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yukarıda açıklanan maddelerine istinaden 

kırsal ve uygulama imar planı bulunan alanlardaki yollardan detaylı incelemeler neticesinde ekli haritalarda sarı 

renkle gösterilen kısımların Ordu Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan diğer yolların ilçe belediyelerinin yetki 

ve sorumluluğunda olması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

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