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5393 sayıh Belediye Yasasının 15. maddesi () bendince "Toptancı ve perakendeci
halleri, otobüs terminali, fiıaı alaıı, mezba}ıa, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele
kurmak, kurdurmak, işletmek, işleftirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek." Belediyelerin görevidir. Diğer yandan da Belediye Meclisinin göıev
ve yetkilerinin belirlendiği 18. maddenin (e) bendinde "Taşınmaz mal alımüna, satımına,
takasına. tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsi§li bir taşınmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç dul.ulmaması hilinde tahsisin kalürılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınrrlı ayni hak tesisine
karar veımek." Belediye Meclisinin yeüisindedir. Edime Merkez Demirkapı Mevkii
Pafia:48N-Id, Ada:2l30, Parsel: l'de bulunan mevcut Terminal Alanü işletmeciliğinin
sözleşme süresi 2019 Yıh Ocak ayı içinde biteceğinden, bu defa; imaı planmda Terminal
Alanı ile bitişiğindeki Otopaık Alanının işletilmesi ve Peron Tahsis Ücreti geIiıinin (Terminal
giriş-çıkış ücretinin) tahsil edilmesi için terminal alanı bitişiğinde bulunan Otopark Alanının
işletilmesi ve peron tahsis ücreti gelirinin (Terminal giriş-çıkış ücretinin) tahsil edilmesi işleri
dahil olmak üere Terminal işletmeciliğinin işleİilmesinin 2886 sayllı Devleı ihale Kanununa
göre l0 (On) yıl süre ile kiraya verilmesinin, kiraya verilmesi işi ile ilgili usul ve esaslann,
yönteminin belirlenmesi ve ihale işlemlerini yürütmek üzere Belediye Enciimenine yetki
verilmesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdfulüğünün
01.11,2018 tarih ve E.355500 sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapılan
miizakerede;

İşarelle yapılan oylama sonucunda; Edime Meıkez Demirkapı Mevkii Pafta:48N-Id,
Ada:2l30, Paİsel:l'de bulunan mevcut Terminal Alanl işletmeciliğinin sözleşme süresi 20l9
Yılı ocak ayı içinde biteceğinden, bu defa; imar planında Terminal Alanı ile bitişiğindeki
Otopiırk Alanının işletilmesi ve Peron Tahsis Ücıeti geli.inin (Terminal giriş-çıkış ücretinin)
tahsil edilmesi için terminal alanı bitişiğinde bulunan Otopaık Alanının işletilmesi ve peron
tahsis ücleti gelirinin (Terminal giriş_çıkış ücretinin) tahsil edilmesi işle dahil olmak üzere
Teıminal işletmeciliğinin işıetilmesinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre l0 (on) yıl
süre ile kiraya verilmesine, kiraya verilmesi işi ile ilgili usul ve esaslarıı, yönteminin
belirlenmesi ve ihale işlemlerini yürütmek üzeIe Belediye Encümenine yetki verilmesine
Meclis Üyesi Turgut TERZi, Melek UZCÖR. Mehmeü ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEViREN,
Nahide DEMiR, Şenol EKŞi, Tamer KAMDAĞ, ismail YILDIZ'ın red, Meclis Üyesi
Alrnet KARAGÜLLE, Hüseyin ÜLKER'in çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile
oyçokluğu ile karar verilmişıir.
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