
Kartepe Belediye Başkanı Habip SARMAN´ın yazılı çağrısı üzerine; Belediye 
Meclisinin 2009 dönemi ŞUBAT  ayı toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumu  
02 ŞUBAT 2009 günü saat 13:30 de yaptığı Olağan Meclis toplantısına ait Karar 
Özetidir.  
     
      Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Habip SARMAN´ın başkanlığında 
02.02.2009 Pazartesi günü saat : 13.30 da Kartepe Belediyesi sınırları içindeki" 
Green-Park" otelının toplantı  salonunda toplandı. 
       Yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada üyelerden  Ömer YILDIRIM, Necati 
KOLAY,  Süleyman KURTA,   Yusuf TANDOĞAN , Muzaffer KAPLANKIRAN, 
Ramazan TANRIVERDİ, Necati PEHLİVAN, İbrahim YAVUZ, Hasan ÇAKAR  
ve Talat SAVAŞ´ın  hazır olduğu, Erol ÖZER´in katılmadığı anlaşılmakla toplantıya 
geçildi.   
      Meclis Başkanlığına hitaben yazılmış Erol ÖZER´e ait izin dilekçesi kabul edildi 
ve meclise sunuldu. Erol ÖZER´in izinli olmasına oybirliği ile karar verildi. 
          Bir evvelki  02/01/2009 tarihli meclis toplantısına ait tutanak okundu. 
Değiştirilecek herhangibir husus olmadığına oybirliği ile karar verildi. 
            
       KARAR -18 ; 
       Bütçe  Komisyonuna ait 15/01/2009 tarihli "Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri" ile 
ilgili yazı görüşüldü.             
       Yapılan müzakere neticesinde; 
       Maşukiye Belediyesi´ne ait Toplu Sözleşme Görüşmelerinin başlatılması ve 
sözleşme imzalanması ile ilgili olarak;  
       Toplu İş  Sözleşme görüşmelerine  Kartepe Belediyesi adına Mali Hizmetler 
Müdürünün toplu görüşmeler boyunca gözlemci olarak toplantılara katılmasına ve 
toplu İş sözleşmesinin Kartepe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesi imkanlarına göre 
yapılmasına, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.        
  
      KARAR -19 ; 
      Türlü İşler Komisyonuna ait 15/01/2009 tarihli "Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri" 
ile ilgili yazı görüşüldü.             
       Yapılan müzakere neticesinde; 
       Maşukiye Belediyesi´ne ait "Toplu İş Sözleşme "Görüşmelerinin başlatılması ve 
sözleşme imzalanması ile ilgili olarak;  
       Toplu İş Sözleşme görüşmelerine Kartepe Belediyesi adına Mali Hizmetler 
Müdürünün toplu görüşmeler boyunca gözlemci olarak toplantılara katılmasına ve 
toplu iş sözleşmesinin Kartepe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesi imkanlarına göre 
yapılmasına, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.   

     KARAR -20 ;  

      İmar Komisyonuna ait 26/01/2009 tarihli "Hisse Satışları" ile ilgili yazı 

görüşüldü.             
       Yapılan müzakere neticesinde; 

       Belediye meclisimizin 02/01/2009 tarihli meclis toplantısında  imar 

komisyonuna havale edilen  Uzunçiftlik Belediyesine ait olan 2009/5, 2009/6, 

2009/7, 2009/8 ve 2009/9 nolu hisse satışlarına ilişkin gündem maddeleri ile ilgili 

dosya muhteviyatı incelenerek;  



       Gerek içindeki belge içeriği ve gerekse talep içeriği mevzuata uygun 

olmadığından Uzunçiftlik Belediyesine ait olan hisselerin satışına  onay verilme 

mesine   meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

      KARAR -21; 

      Yazı İşleri Müdürlüğü´ne ait 08/01/2009 tarih ve 32 sayılı "Toplu İş Sözleşme 

Görüşmeleri" ile ilgili yazı görüşüldü. 

      Uzuntarla Belediyesi´ne ait Toplu Sözleşme Görüşmelerinin başlatılması ve sözleşme 

imzalanması ile ilgili olarak;  

     Toplu İş Sözleşme görüşmelerine Kartepe Belediyesi adına Mali Hizmetler 
Müdürünün toplu görüşmeler boyunca gözlemci olarak toplantılara katılmasına ve 
toplu iş sözleşmesinin  Kartepe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesi imkanlarına göre 
yapılmasına, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.   
  

      KARAR -22; 

      Yazı İşleri Müdürlüğü´ne ait 13/01/2009 tarih ve 35 sayılı "Sözleşmeli Personel" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      5747 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un geçici 5.Maddesine göre; Acısu Belediyesi´nde 

çalıştırılmak istenen Tam Zamanlı Mühendis Personelin 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 

49.maddesinin 3.fıkrası gereğince;  

    Üç(3) derecelik mühendis kadrosunda, tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına 

,istihdam etmesi düşünülen Sözleşmeli Mühendisinin 01.01.2009 tarihinden itibaren ücretinin, 

      Net "1.524 "TL. olmasının onayına  meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

       KARAR -23; 
      Yazı İşleri Müdürlüğü´ne ait 13/01/2009 tarih ve 37 sayılı "Toplu İş Sözleşme 

Görüşmeleri" ile ilgili yazı görüşüldü. 

      Arslanbey Belediyesi´ne ait Toplu Sözleşme Görüşmelerinin başlatılması ve sözleşme 

imzalanması ile ilgili olarak;  

       Toplu İş görüşmelerine Kartepe Belediyesi adına Mali Hizmetler 
Müdürünün toplu İş görüşmeler boyunca gözlemci olarak toplantılara 
katılmasına ve toplu sözleşmesinin Kartepe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesi 
imkanlarına göre yapılmasına, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.   
   

      KARAR -24; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 5 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

     KARAR -25; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 6 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -26; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 7 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -27; 



      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 8 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -28; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 9 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

  

     KARAR -29; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 10 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

     KARAR -30; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 11 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -31; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 12 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -32; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 13 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -33; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 14 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -34; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 15 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

  

      KARAR -35; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 16 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -36; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 17 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 



  

      KARAR -37; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 18 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -38; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 19 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -39; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 20 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -40; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 21 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -41; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 22 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -42; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 23 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -43; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 24 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -44; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 21/01/2009 tarih ve 25 sayılı "Hisse Satışı" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -45; 

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´ne ait 22/01/2009 tarih ve 119 sayılı "Revizyon" ile ilgili 

yazı görüşüldü. 

      Evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

  

     KARAR -46; 

      Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´ne ait 23/01/2009 tarih ve 26 sayılı "İşyerinin kiraya 

verilmesi" ile ilgili yazı görüşüldü. 



      Arslanbey Belediyesine ait ilgi yazıda Şefkatiye Mahallesi Yıldız Sokak No: 2 adresinde 

bulunan Sosyal Tesisin zamin katındaki 13 m2 lik işyerinin; 

      5747 Sayılı Kanunun geçici 2.maddesinin 5.fıkrası gereğince  kiraya verilmesinin onayına 

meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 

  

      KARAR -47;   

      Yazı İşleri Müdürlüğü´ne ait 23/01/2009 tarih ve 49 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi 

Görüşmeleri" ile ilgili yazı görüşüldü. 

      Eşme  Belediyesi´ne ait Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinin başlatılması ve sözleşme 

imzalanması ile ilgili olarak;  

       Toplu İş görüşmelerine Kartepe Belediyesi adına Mali Hizmetler Müdürünün 
toplu İş görüşmeleri boyunca gözlemci olarak toplantılara katılmasına ve toplu 
iş sözleşmenin Kartepe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesi imkanlarına göre 
yapılmasına, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.   
        

      Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi 
 


