T.C.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

Sayı : 19063019-045.02-E.4844
Konu : İzin Talebi.

23/01/2018

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi

:Başkanlığınızın 15/01/2018 tarih ve 21566093-802.-E.3164 sayılı yazısı

Üniversitemiz Yalnızbağ Yerleşkesi 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete
başlamıştır. Yerleşkede öğrenim gören öğrencilerimiz ile görev yapan personellerimizin
yerleşke ve şehir merkezine ulaşımlarının sağlanması amacıyla Rektörlüğümüz tarafından
Erzincan Belediyesi’ne konu ile ilgili 01/06/2011 tarihli ve 3969 sayılı yazı ile bilgilendirme
yapılmıştır. Söz konusu bilgilendirmenin akabinde 2012 yılında Üniversitemiz ile Erzincan
Belediyesi ve Yalnızbağ Belediyesi arasında iki adet protokol düzenlenmiştir. Başkanlığınız
tarafından ilgi sayılı yazı ile bahse konu protokoller ve tüm yasal mevzuatlar ışığında Yalnızbağ
Tur. Taş. Nak. San. Tic. A. Ş.’nin kampüs alanına giriş-çıkış için Üniversitemizce yazılı izin
verilmesi talebine ilişkin olarak resmi anlamda izin vermek hususunda yetkili olup olmadığımız
hakkında Müşavirliğimizden görüş talep edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen protokollerde “Erzincan merkezden kampüse – kampüsten
Erzincan Merkeze yapılacak olan taşımada Erzincan Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği
hükümleri uygulanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Belediye Kanununun 15.maddesinin (f) bendinde “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla
otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.”; ‘Belediyenin görev ve
sorumlulukları’ başlıklı 14. maddesinde “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı… hizmetlerini yapar veya yaptırır.”;
‘Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri’ başlıklı 67.maddesinde “Belediyede belediye
meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj,
kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek
hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile
elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi
hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme,
alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma
ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal
tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı
ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmüne yer
verilmiştir. Söz konusu Belediye Kanununun 14-15-67’nci maddelerinin dayanak gösterilerek
hazırlanmış olan Erzincan Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinin 7.maddesinde ise
“Araçlar, Belediyece belirlenen güzergâhlarda, belirlenen sürelerde, rotasyonlu olarak
çalıştırılır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlar Belediyece belirlenecektir.” denilmiştir.
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Yine Yalnızbağ Belediyesinin hizmetlerini belirleyen usul ve esaslarının ‘Ulaştırma
ile ilgili görevler’ başlıklı 7. maddesinde “Belediye sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı
sağlamak ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel niteliğinde olmamak üzere izin
vermek, belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece yapılan yolcu taşıma ücret tarifesini
düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar planlarında trafik güvenliği için gerekli bölgeleri
ayırmak ve uygulamaları izlemek, belediye sınırlarındaki deniz, göl ve nehirlerde
gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların sağlamlık, temizlik koşullarını, yolcu ve yük
sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol etmek” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda konu ile alakalı mevzuat hükümleri belirtilmiş olup yapılan inceleme
sonucunda toplu ulaşım ve taşıma işlemlerinin düzenlenmesi ve buna bağlı tüm sorumluluklar
kanuni düzenlemeler neticesinde Belediyelere yüklenmiştir. Konu ile ilgili Üniversitemizin
herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
Netice itibariyle; Müşavirliğimizin kanaati Üniversitemizin öğrenci taşınması, taşıma
güzergâhı ve Yalnızbağ Tur. Taş. Nak. San. Tic. A. Ş.’nin talep dilekçesindeki konularda
resmi olarak izin verme yetkisinin bulunmadığı yönündedir.
Müşavirliğimizin konu hakkındaki görüşü istişari nitelikte olup konu hakkında
takdirde bulunma, karar alma ve uygulama yetkisi ile sorumluluğu Başkanlığınıza aittir. Bir
başka deyişle Müşavirliğimizce yapılan iş yorum/açıklama faaliyetidir ve bağlayıcılık arz
etmemekte olup herhangi bir tasarrufun iş bu görüşe dayandırılma gerekliliği/zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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