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KONU: Terminal Durak Yerlerinin Devri. 
 
KOMİSYON İNCELEMESİ:  
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2015 tarihli 2015 yılı Mart ayı Toplantısında 39. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  İlimiz bağlı Gürgentepe, Mesudiye, Korgan, Ulubey, Akkuş ve Gölköy 
ilçelerindeki Terminal durak yeri işletme hakkının, 25 yılı geçmemek üzere süresi ve ücreti Meclisçe 
belirlenerek ilçe Belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin 05.03.2015 tarihli ve 1171 sayılı teklifi 
komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 
“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin 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 taşıyan veya can ve mal 
güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri 
hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri 
ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe 
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler’ denilmektedir. 

 Gürgentepe Belediye Başkanlığının 04/02/2015 tarih ve 20 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin 
görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan Döşek Mahallesi 143 ada 34 parselde bulunan, Gürgentepe Terminal 
durak yeri İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve 
Gürgentepe Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının 
bulunması gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Gürgentepe 
Belediyesine devir edilmesi talebinde bulunmuştur.  

 Mesudiye Belediye Başkanlığının 04/02/2015 tarih ve 144 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin 
görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan Mesudiye Terminal durak yeri İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili 
kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Mesudiye Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve 
olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri 
işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Mesudiye Belediyesine devir edilmesi talebinde bulunmuştur.  

 Korgan Belediye Başkanlığının 04/02/2015 tarih ve 151 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin 
görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan Dip Mahallesi 110 ada 15 parselde bulunan 5605,58 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın Şehir imar Planında terminal alanı olarak belirtilen 2085.43m2’lik Korgan Terminal durak yeri 
İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Korgan 
Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması 
gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Korgan Belediyesine 
devir edilmesi talebinde bulunmuştur.   

 Ulubey Belediye Başkanlığının 04/02/2015 tarih ve 139 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin 
görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan Ulubey Terminal durak yeri İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili 
kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Ulubey Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve 
olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri 
işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak  Ulubey Belediyesine devir edilmesi talebinde bulunmuştur.   

Akkuş Belediye Başkanlığının 31/12/2014 tarih ve 3227 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin görev, 
yetki ve sorumluluk alanında kalan yazlık belen Mahallesi 7 ada 198 parselde bulunan Akkuş  Terminali durak 
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 yeri İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Akkuş 
Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması 
gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Akkuş Belediyesine devir 
edilmesi talebinde bulunmuştur.  

Gölköy Belediye Başkanlığının 05/02/2015 tarih ve 149 sayılı yazıları ile Büyükşehir Belediyemizin görev, 
yetki ve sorumluluk alanında kalan Gölköy Mahallesi 102 ada 1 parsel üzerinde bulunan Gölköy Terminal 
durak yeri İşletme hakkını, bakım onarımını, ilgili kanun ve sorumluluklarını yerine getirmek şartı ve Gölköy 
Belediyesinin anında müdahale edebilmesi ve olumsuzluğu daha kısa sürede giderebilme imkanının bulunması 
gibi nedenlerden dolayı terminal durak yeri işletme hakkının bedelsiz ve şartsız olarak Gölköy Belediyesine 
devir edilmesi talebinde bulunmuştur. 

Söz konusu Belediyelerin talebi doğrultusunda 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 yılı geçmemek üzere tahsis süresi ve ücreti Meclisce belirlenerek tahsis edilmesi 
hususlarını görüşülerek karara bağlanması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” 
denilmektedir. 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 
İlimiz bağlı Gürgentepe, Mesudiye, Korgan, Ulubey, Akkuş ve Gölköy ilçelerindeki Terminal durak 

yerleri 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 adı geçen Belediye Başkanlıklarına devredilmesi 
komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 
İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.  

 
 
 
 

Fahrettin BOĞ Hüseyin TAVLI Kahraman YALÇIN Mehmet ER İsmet ÇELİK 
Başkan Başkan V. 
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