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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi gereğince 

hazırlanan 2022 Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü GKM 

(Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi Oyunculuk Akademisi) Ücret 

Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edildi. 
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi gereğince 

hazırlanan ve Belediye Meclisinin 09 Aralık 2021 tarihli 90 sayılı kararı 

ile kabul edilen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2022 Yılı 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Kırtasiye Ücret Tarifesi” 

nin yalnızca Güz Dönemi (Eylül-Aralık) Ücret Tarifesinin 

güncellenmesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

 

08/09/2022 

 

69 

 
Gaziosmanpaşa İlçesi Karlıtepe Mahallesi, 1608 ada, 14 parsel sayılı 
taşınmazın 310,00m² (310/451) belediye hissesinin, 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ilişkin 
Hukuk Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi. 
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Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 542 Sokak No:1 (3064 ada 1 parsel) 

Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde bulunan 6.630 m²’lik mevcut 

binanın tamamının, yeni adliye binasının yapımı tamamlanıncaya kadar 

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Adliye Ek Hizmet Binası 

olarak kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. 

maddesinin (d) bendi gereğince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 

Başsavcılığına 1 (bir) yıllığına aynı protokol şartlarına uygun olarak 

eski tahsis ücreti olan aylık 170.422,00TL bedelle Türkiye İstatistik 

Kurumunca 03 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Tüketici Fiyatları 

Endeksi TÜFE oniki aylık ortalamalara göre % 49,65 oranında artış 

yapılarak 255.036,52TL aylık bedelle tahsis edilmesi ile bu hususta 

protokol imzalamak üzere mezkur kanunun 38. maddesinin (g) bendi 

uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk 

Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi. 
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5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (p) bendi 

doğrultusunda; Marmara Belediye Başkanlığı ile belediyemiz arasında 

kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu 

oybirliği ile kabul edildi. 
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5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (p) bendi 

doğrultusunda; Şabanözü Belediye Başkanlığı ile belediyemiz arasında 

kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu 

oybirliği ile kabul edildi. 
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Sıfır Atık Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendi 

doğrultusunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/05/2022 

tarihli ve 543 sayılı kararına istinaden, ilçe belediyeleri ile koordinasyon 

sağlanarak bazı kamu kurum ve kuruluşları ile büyük ölçekte 

biyobozunur atık üreticisi otellerden, hastanelerden, üniversitelerden 

vb. firmalardan kaynağında ayrı biriktirdikleri biyobozunur (yemek 

atıkları, yemek hazırlama atıkları vb. organik atıklar) atıkların geri 

kazanımının sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı tarafından toplanması / toplatılması Biyometanizasyon / 

Kompost tesisine taşınması hususundaki Biyobozunur Atıkların 

Toplanması, Biyometanizasyon ve Kompost Tesisinde Geri 

Kazanılmasına ilişkin protokolün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. 

maddesi ile 38. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca imzalanmak 

üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk + İnsan 

Hakları ve Çevre Ortak Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi. 
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01 Ocak 2021 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasını kapsayan ödül 

planlaması, Haziran ayı içerisindeki ulusal ve uluslararası 

müsabakaların devam etmesi sebebi ile ertelendiğinden, bu süre 

zarfında yeni dereceye giren sporcularında programa dahil edilmesi, 

spor kulüplerinden alınan verilerle federasyonlardan alınan verilerin 

örtüşmemesi, takım ve bireysel spor alanlarında ödül programında 

revize yapılmasını zorunlu hale getirdiğinden; Gaziosmanpaşa Belediye 

Meclisimizin 09/06/2022 tarihli ve 52 sayılı meclis kararının iptal 

edilmesine; güncelleme yapılarak, teklifteki listeye göre 01 Ocak 2021 

- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında çeşitli branşlarda ilçemizi ulusal ve 

uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil ederek gurur kaynağı olan 74 

sporcu ve 13 antrenöre toplamda 81.750,00 TL ödül verilmesine ilişkin 

Hukuk + Plan ve Bütçe + Gençlik ve Spor Ortak Komisyonu raporu 

oybirliği ile kabul edildi. 
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237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereğince; Zabıta 

Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) adet elektrikli 

bisiklet ile 5 (beş) adet elektrikli scooter alınmasına ilişkin Hukuk + 

Plan ve Bütçe Ortak Komisyonu raporu oybirliği ile kabul edildi. 

 



2022 EYLÜL AYI  

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 

KARAR ÖZETLERİ 

 

3 

 

 

08/09/2022 

 

76 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi 

gereğince; bankaların uyguladığı mevzuat dahilinde piyasa koşullarına 

göre belirlenerek faiz oranı üzerinden, Gaziosmanpaşa Belediyesi adına 

Kamu veya Özel Bankalardan nakit kredi alma yolu ile 100.460.258,33 

TL borçlanmaya, talep edilen krediyle ilgili meclis kararını bankaya 

tevdi etmeye, rehin verme sözleşmesi imzalamaya, gerektiğinde kredi 

ile ilgili taksitlerin ertelenmesine, borçların uzatılmasına veya 

kısaltılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, yapılan borçlanmanın 

iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya ve evrakları 

imzalamaya, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin 1. 

fıkrasının (g)  bendi uyarınca Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA’ya 

yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile 

kabul edildi. 
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Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine 

istinaden, ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile finansman kaynağı 

belirtilen bütçe tertiplerine, belirtilen miktarlar kadar ek ödenek 

verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile kabul 

edildi. 
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Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy, 3/14-15 Pafta, 3535 Ada, 20 Parsel 

sayılı taşınmazın, bedeli taşınmazın devir tarihi olan 03/05/2013 tarihi 

ile Belediyemizce satın alınacağı tarih aralığında yasal faiz ile 

güncellenerek hesaplanmak ve kredi kullanmak suretiyle ödenmek 

üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile 2942 sayılı 

kanunun 30. maddesi hükümleri uyarınca, Gaziosmanpaşa Belediyesi 

adına satın alınması, bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. 

maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi doğrultusunda protokol ve 

gerektiğinde ek protokoller imzalanması için Belediye Başkanına yetki 

verilmesine ilişkin Hukuk + Plan ve Bütçe Ortak Komisyonu raporu 

oybirliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 


