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KONU: Kumru ilçesinde Bulunan Terminal Durak Yeri işletme hakkının Kumru Belediyesine Devri 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:  

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.07.2015 tarihli 2015 yılı Temmuz ayı Toplantısında 19. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığının,  İlimiz Kumru ilçesi Demircili Mahallesi 160 ada 162 parselde bulunan Kumru İlçesi Terminal 

Durak Yeri işletme hakkının, 25 yılı geçmemek üzere süresi ve ücreti Meclisçe belirlenerek Kumru Belediyesine tahsis 

edilmesine ilişkin 06.07.2015 tarihli ve 1004 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7 (l) 

maddesinde "yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat 

vermek" denilmektedir. Ayrıca 7 (z) maddesinde ise "afet riski veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 

binaları, tahliye etme ve yıkım konusunda İlçe Belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak, Büyükşehir 

Belediyeleri birinci fıkrasının (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri, adres ve numaralandırmaya 

ilişkin görevlerini Belediye Meclisi kararı ile İlçe Belediyelerine devredebilir, birlikt yapabilirler" denilmektedir. 

Kumru Belediye Başkanlığının 12.06.2015 tarih ve 129 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyemizin görev, yetki 

ve sorumluluk alanında kalan, Demircili Mahallesi 160 ada 162 parselde bulunan, Kumru İlçesi Terminal Durak Yeri 

işletme hakkını, bakım onarımını, ilgili kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Kumru Belediyesinin 

anında müdahale edebilmesi ve olumsuzlukları daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması gibi nedenlerden 

dolayı terminal durak yeri işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Kumru Belediyesine devi edilmesi talebinde 

bulunmuştur. 

Söz konusu Belediyenin talebi doğrultusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18 (e) maddesi ile 75 (d) 

maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (l-z) maddeleri gereğince, Büyükşehir Belediyesinin asli 

görev ve hizmetlerinde bulunmak üzere taraflar arasında düzenlenecek protokol hükümleri kapsamında ilgili mevzuata 

göre 25 yılı geçmemek üzere tahsis süresi ve ücreti Meclisçe belirlenerek, tahsis edilmesi hususunu görüşülerek karara 

bağlanması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz Kumru ilçesi Demircili Mahallesi 

160 ada 162 parselde bulunan Kumru İlçesi Terminal Durak Yeri işletme hakkının, bakım ve onarımlarının kendileri 

tarafından yapılması ile kanuni ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmek şartıyla, 5393 sayılı Belediye 

kanunun18/(e) maddesi ile 75/(d) maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/(l-z) maddeleri 

gereğince, Büyükşehir Belediyesinin asli görev ve hizmetlerinde bulunmak üzere, taraflar arasında düzenlenecek 

protokol hükümleri kapsamında ilgili mevzuata göre 25 yıl süreli ve bedelsiz olarak Kumru Belediye Başkanlığına 

devredilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

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