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KARARIN ÖZÜ:
Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması

TEKLİF: 
30.12.2021 tarih, 2021/136299 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İstanbul ilinde ve özellikle de Kartal ilçesinde yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak, ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrenciler için etüt hizmeti sunmak amacıyla Şahkulu Sultan 
Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma ve Eğitim Kültür Vakfı ile Belediye Başkanlığımız arasında 
5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/c Maddesi kapsamında Ortak Hizmet Projesi geliştirilecektir.

 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin "h" bendinden belediyeler, mahalli müşterek nitelikteki 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek ve bunlar üzerinde ayni 
hak tesis etmekle yetkili kılınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 
başlığını taşıyan 18. Maddesinin "e" bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis 
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı 
ayni hak tesisine karar vermek" ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Diğer Kurumlar ile ilişkilerini 
düzenleyen 75. Maddesinin "c" bendinde "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına 
çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük 
mülki idare amirinin izninin alınması gerekir." hükmü yer almaktadır.

Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma ve Eğitim Kültür Vakfı ile Belediyemiz 
arasında, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan ve 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar 
Planlarında Sosyal ve Kültürel Tesis alanında kalan; Kartal, Cumhuriyet Mahallesi, 12282 ada 223 parsel 
üzerinde bulunan taşınmazın, yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, ortaokul 
ve lise öğrenimi gören öğrenciler için etüt hizmeti sunmak amacıyla işletilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirleyen işbirliği protokolü yapmak hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ve aynı taşınmaz 
üzerinde 25 yıl süre ile intifa hakkı tanınması için Meclis'e havalesini arz ederim.
 
RAPORLAR    : 
Hukuk Komisyonu'nun 05.01.2022 tarih, 9 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti 
sunulması ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2021/136299)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel 
üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile ilgili teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka 
uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Eğitim Komisyonu'nun 05.01.2022 tarih, 1 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile ilgili 
teklifinin görüşülmesi. (2021/136299)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel 
taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile ilgili teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Belediye Meclis Üyesi Hayri DOĞRUYOL ;
 
Hukuk Komisyonu olarak gündemdeki protokolün 5. maddesi son paragrafındaki kaside sokak 5 a, 5 b deki 
kent sokak 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e kapı numaralı bölgelerin ticari alan dükkan kısmının ve protokolün 
7.3 maddesinin tamamen protokolden çıkartılarak tadilen oylanmasını talep ediyorum.
 
SONUÇ     :
Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada 223 Parsel üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile 
ilgili teklifin Hukuk Komisyonu ile Eğitim Komisyonu Raporları Doğrultusunda kabulüne Kartal İlçe 
Belediye Meclisinin 2022/ OCAK AYI TOPLANTISININ 06.01.2022 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

 OLCAY ÖZGÖN
 BELEDİYE MECLİSİ 

2.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2022

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE ŞAHKULU SULTAN KÜLLİYESİ MEHMET ALİ 
HİLMİ DEDEBABA ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI ARASINDA “YURT 
İŞLETMESİ İLE İLGİLİ ORTAK HİZMET PROJESİ” KAPSAMINDA İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ

MADDE-1:

TARAFLAR

a- Kartal Belediye Başkanlığı 
(Yukarı Mahalle Belediye Caddesi No:6 Kartal/İstanbul)

b- Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma ve Eğitim Kültür Vakfı 

(Merdivenköy, Tekke altı Sokak No:6 Göztepe - Kadıköy / İstanbul )

Belirtilen adresler tarafların tebligat adresleridir. Adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği, 
değişiklik tarihinden itibaren en geç (15) on beş gün içerisinde karşı tarafa ihbar etmekle yükümlüdür. 
İhbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine 
ulaşmış sayılacak ve yenisi yazılı olarak bildirilinceye kadar eski adrese yapılan tebligat geçerli kabul 
edilecektir.

MADDE-2:

DAYANAK

Bu protokol; T.C Anayasa’sının 42.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 14, 18 ve 75. 
Maddelerine dayanılarak;
Kartal Belediye Meclisi’nin  …………………………..   tarih ve   ….......  sayılı kararı gereği taraflar 
arasındaki aşağıdaki şartları içeren işbu protokol imzalanmıştır.

MADDE-3:

TANIM VE KISALTMALAR

Bu sözleşmenin bundan sonraki hükümlerinde;

Kartal Belediye Başkanlığı BELEDİYE,  

Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma ve Eğitim Kültür Vakfına VAKIF,

Kartal Belediye Başkanlığı ile Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma ve 
Eğitim Kültür Vakfına birlikte TARAFLAR,

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 12282 ada 223 parseldeki 2.994,49 m2 lik alan 
üzerinde bulunan 11.301 m2 lik inşaat alanına sahip yurt binası ve etüt merkezi TAŞINMAZ,
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İşbu protokol içerisinde doğal afetler (deprem, seylap, heyelan, kasırga vb), sosyal patlamalar (büyük 
çaplı isyan, genel grev vb), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, zorunlu 
imar planı değişiklikleri ve siyasi, idari otorite kararlarından kaynaklanabilecek gecikmeler MÜCBİR 
SEBEP

Olarak tanımlanacak ve kısaltılarak kullanılacaktır.

MADDE-4:

AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokol, taraflarca kamu yararı gözetilerek;   

İstanbul ilinde ve özellikle de Kartal ilçesinde yükseköğretim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak, ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrenciler için etüt hizmeti sunmak amacıyla 
TAŞINMAZ’ın işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE-5:

TAŞINMAZIN DURUMU

Kartal Belediye Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 2011/68 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Yasa’nın 18/e-j 
maddeleri gereğince VAKIF tarafından Etüt Merkezi ve Sosyal Kültürel hizmet binası yapılmak üzere 
25 yıl süre ile adı geçen vakfa tahsisine, inşaat yapımı ve kullanımı hakkında protokol yapılması için 
Belediye Başkanı’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

2011/68 sayılı Meclis Kararına istinaden VAKIF ile 20.01.2012’de tahsis, tesisin yapımı ile ilgili 
konular için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında tesisin yapım işleri başlamıştır.

T.C. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 21.03.2018 tarihinde aldığı karar ile yukarıda belirtilen 
sözleşmeye dayanak olan Meclis kararı iptal edilmiştir. Ancak bu tarih itibari ile 20.01.2012 tarihinde 
yapılan sözleşmeye istinaden tesisin yapımı büyük oranda tamamlanmıştır. Sonuç olarak VAKIF, 
2011/68 sayılı meclis kararı ve buna bağlı sözleşme ile tesisisin imalatını büyük oranda tamamlamış 
ancak 21.03.2018 tarihinde 2011/68 sayılı meclis kararı iptal olmuştur.

TAŞINMAZ’ın Kent Sokak 19/F kapı numaralı ve (Z30) mahalinde ki etüt merkezi, Kaside Sokak 
5/A(Z22), 5/B(Z29) ile Kent Sokak 19/A(Z34), 19/B(Z33), 19/C(Z32), 19/D(Z31), 19/E(Z01) kapı ve 
mahal numaralarındaki ticari alanlar (dükkan), Kaside Sokak 5 kapı numaralı bölümü ise Yurt olarak 
kullanılacaktır.

MADDE-6:

BELEDİYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1- TAŞINMAZ’ın Kent Sokak 19/F kapı numaralı ve (Z30) mahalinde ki etüt merkezi, VAKIF 
tarafından BELEDİYE’nin kullanımına tahsis edilecektir. Etüt merkezi için ayrılan bölümdeki tüm 
tefrişat ve işletme maliyetleri BELEDİYE tarafından karşılanılarak işletilecektir. VAKIF’ın etüt 
merkezi ile ilgili herhangi bir hakkı bulunmayacaktır.
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6.2- TAŞINMAZ’ın Kaside Sokak 5 kapı numaralı bölümü ise Yurt olarak kullanılacaktır. Yurt olarak 
kullanılacak alan BELEDİYE tarafından tefriş edilecek varsa eksik imalatlar tamamlanacaktır.

6.3- Yurt olarak işletilen alanda VAKIF’a yurt kapasitesinin yarısı (1/2) oranında öğrenci için 
kontenjan ayrılacaktır. VAKIF kontenjanından faydalanan öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı şartlarda 
ve yükümlülüklerde olacaklardır. Bu uygulama 25 yıl boyunca devam edecektir. Yurt için Vakıf 
tarafından seçilecek öğrencilerin seçim kriterleri yürürlükte bulunan mer’i mevzuat ve yönetmelikler 
doğrultusunda anılan düzenlemelerde belirtilen kriter/koşullara göre BELEDİYE Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün bu konuda çıkaracağı yönetmeliğe uygun olacaktır.  

6.4- Yurt binası ve etüt merkezi ve ticari alanların bulunduğu yapıya ait yapı kullanım belgesini 
BELEDİYE alacaktır. Mevcut durum itibariyle yapılacak ve/veya yapılması lazım gelen ilave imalat 
ve tadilatlar BELEDİYE tarafından karşılanacaktır.

6.5- Yurt binasının ve etüt merkezinin faaliyete geçmesi ve işletilmesi için gerekli tüm izin, ruhsat vs. 
BELEDİYE tarafından alınacaktır.

MADDE-7:

VAKIF’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1- VAKIF, tesisin yapım maliyetinin karşılanması ile ilgili olarak iş bu protokoldeki hak ve 
yükümlülükler yerine getirildikçe BELEDİYE’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

7.2- Yurt olarak işletilen alanın yapım maliyetine karşılık olarak VAKIF’a kapasitenin yarısı (1/2) 
oranında öğrenci için kontenjan ayrılacaktır. VAKIF kontenjanından faydalanan öğrenciler, diğer 
öğrencilerle aynı şartlarda ve yükümlülüklerde olacaklardır. Bu uygulama 25 yıl boyunca devam 
edecektir.

7.3- TAŞINMAZ’ın Kaside Sokak 5/A(Z22), 5/B(Z29) ile Kent Sokak 19/A(Z34), 19/B(Z33), 
19/C(Z32), 19/D(Z31), 19/E(Z01) kapı ve mahal numaraları toplam kullanım alanı 469 m2 lik ticari 
alanlar (dükkanlar) VAKIF tarafından kullanılacaktır

7.4- Yurt binasının ön cephesinde VAKIF’a ait tabela bulundurulacaktır.

MADDE-8:

ORTAK HÜKÜMLER 

8.1- Yurt Binasını işletmek için BELEDİYE diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projesi 
geliştirebilir veya protokol kapsamında işletme hakkını devredebilir. VAKIF’ın bu protokol 
kapsamında hakları BELEDİYE tarafından güvence altında olacaktır. 

8.2- Etüt Merkezi ve Yurt Binasının ismi “Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Yurt Binası” olacaktır. 
Yurt Binası içerisinde mevcut odalardan bazılarının ismi VAKIF tarafından bildirilmesi durumunda 
adlandırılacaktır.

8.3- Yurt Binasının yönetimi BELEDİYE ve VAKIF’ın ortak yetki ve sorumluluğundadır.
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8.4- Protokolün imzalanmasından sonra kanunda ve iş bu sözleşmede sayılan mücbir sebepler ve/veya 
hukuki engel/engeller olmaması halinde en geç 3 (üç) ay içinde Taşınmaz üzerinde BELEDİYE 
tarafından VAKIF lehine 25 ( yirmi beş ) yıl süreli intifa hakkı tesis edilerek tapuya şerh ettirilecektir.

8.5- Yurt olarak kullanılacak alan BELEDİYE tarafından ruhsatı alınarak işletilecek ve işletmeye ait 
tüm giderler BELEDİYE tarafından karşılanacaktır. Yurdun işletilmesi alınacak ruhsatla 
BELEDİYE’de olmakla birlikte yönetim anlamında alınacak bütün kararlar BELEDİYE ve VAKIF 
ortaklığında yapılacaktır. Yurt olarak kullanılacak alanın amaçları doğrultusunda idaresi , sevki ve 
koordinasyonu VAKIF’ın belirleyeceği üç üye ve BELEDİYE’nin belirleyeceği üç üyeden ve Belediye 
Başkanı’ndan oluşturulacak Koordinasyon Kurulu tarafından yapılacaktır. Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığını Belediye Başkanı yapacaktır.

8.6- Yurt işletmesinin temel amacının yükseköğrenim gören özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
barınma ihtiyacını karşılamak olması nedeniyle, sosyal belediyecilik kapsamında eğitim-öğrenim 
gören öğrencilere Anayasa ile teminat altına alınmış eğitim hakkının üstün kamu yararı gereği kar 
amacı gütmeden yerine getirmeye çalışan BELEDİYE ile yine aynı amaç doğrultusunda büyük yatırım 
sağlayan intifa hakkı sahibi olan VAKIF tarafından yapılacak  bütün işletme giderleri düşüldükten 
sonra kalan gelir olması durumunda, anılan yurt gelirleri -intifa hakkı kapsamında- VAKIF’a 
verilecektir.

8.7- Yurda kabul edilecek öğrenciler, yürürlükte bulunan mer’i mevzuat ve yönetmelikler 
doğrultusunda anılan düzenlemelerde belirtilen kriter/koşullara göre BELEDİYE Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nün bu konuda çıkaracağı yönetmelik kapsamında kabul edilecektir.

MADDE-9:

PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK

Bu Protokol hükümlerine ilişkin yazılı olarak yapılacak feragat, tadilat, değişiklik ya da ilave, tarafların 
kanunen yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır. 

MADDE-10:

PROTOKOLÜN SÜRESİ

İş bu protokol, yürürlüğe girdiği andan itibaren 25 yıl boyunca geçerli olacaktır.

MADDE-11:

PROTOKOLÜN FESHİ/SONA ERMESİ

11.1-TARAFLAR, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işbu protokolden 
ya da kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması, yurt hizmetinin ifasını 
imkansız hale getirecek davranışlarda bulunması halinde aykırılığın tespitinden itibaren onbeş (15) gün 
içerisinde anılan durumu yazılı olarak karşı tarafa bildirmesi ve karşı tarafın aykırılığı bir (1) ay 
içerisinde gidermemesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

11.2-Tarafların yazılı mutabakatı halinde protokolün feshi mümkündür.
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MADDE-12:

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1-İşbu protokolde düzenlenmemiş ve/veya boşluk bulunan hususlarda Türk Medeni Kanunu ve 
Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

12.2-Yargı yerlerince işbu protokolün kısmen iptali protokolün diğer hükümlerini etkilemiyorsa 
protokolü sona erdirmez.

12.3-Protokolün uygulanması sürecinde, herhangi bir anlaşmazlık çıkması ve bu anlaşmazlığın yargıya 
intikal etmesi durumunda yetki ve görev durumuna binaen; İstanbul İdare Mahkemeleri ve/veya 
İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE-13:

PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

Bu protokol Belediye Meclisi tarafından alınacak karara istinaden, yetkililerce imzalandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 

İş bu protokol …/…/2022 tarihinde 2 (iki) suret ve 13 ( on üç ) madde olarak imzalanıp yürürlüğe 
girmiştir. 
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SAPOR 3 

t4uıfcü*ı 

KARTAL BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA 

Konu: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 
Ada, 223 Parsel üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi. (2021/136299) 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi, 12282 Ada, 223 
Parsel üzerindeki taşınmazda Yurt Hizmeti sunulması ile ilgili teklifi 
komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. 05.01.2022 

HUKUK KOMİSYONU 

Bulunmad 

Av.YUSUF ERKUŞTAN 
ÜYE 

BEKTAŞ 
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