
Kartepe Belediye Meclisinin 2009 dönemi KASIM ayı 

  1.birleşiminin 1. oturumu 03/11/2009 Salı   günü saat  

  10.00’da yaptığı Meclis Toplantısına ait Karar Özetidir. 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Şükrü KARABALIK’ın Başkanlığında 

03/11/2009 SALI günü saat 10.00’da Kartepe Belediyesi sınırları içindeki Derbent Meclis 

Toplantı Salonunda toplandı. 

 

 Yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada üyelerden Nilgün YILDIRIM, Osman 

ORHAN, Zafer ARAT, Tacettin AKYOL, Yusuf ÖZDEMİR, Şeref ŞENGÜL, Hüseyin 

BÜLBÜL, Şükrü DEMİRCİ, Kadir ŞAHİN, Ramazan TANRIVERDİ, Necati GÜNAY, 

Orhan AKYÜZ, Musa DEMİRTAŞ, Ercan AKÇİL, Hakkı TANDOĞAN, Hüseyin Ahmet 

ÖZTÜRK, Muharrem GENÇ, Osman ÇAKAR, Hakan BEKİL, Erdoğan ÇALIŞKAN, Erol 

YILMAZ, Atilla ALTINKAYA ve Hasan Cemil ALTINKAYA’nın hazır olduğu, Engin 

ÇAKMAK ve Bülent SARI’nın katılmadığı anlaşıldı. 

 

 Meclis Başkanlığına hitaben yazılmış olan Engin ÇAKMAK ve Bülent SARI’ya ait 

izin dilekceleri kabul edildi ve meclise sunuldu. İzinli sayılmalarına oybirliği ile karar 

verildi. 

       

 Bir evvelki 02/10/2009 tarihli meclis toplantısına ait tutanakta değiştirilecek 

herhangi bir husus olmadığına, oybirliği ile karar verildi. 

 

 Meclis üyesi Hüseyin BÜLBÜL söz alarak; Gündemin 11.maddesi ile ilgili olarak 

Kocaeli İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yer ve bina tahsisi konusunda, kendisinin konuya 

vakıf olduğunu, dairesince gerekli çalışmaların devam ettiğini dolayısıyla karar alınmasını 

gerektiren durumun oluşmadığını belirterek, 12 maddelik gündemin 12.maddesini 

11.gündem maddesi olarak görüşülmesini talep etti. Konu Başkan tarafından oylamaya 

sunuldu. Gündemin 12.maddesinin 11.gündem maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

Meclis üyesi Hüseyin BÜLBÜL söz alarak; Gündemin 4. ve 5. maddesini oluşturan 

konuların gündemin 10. ve 11. maddeleri olarak görüşülmesi, 10.ve 11.maddelerinin ise 

gündemin 4. ve 5. maddesi olarak görüşülmesini talep etti. Gündem sırasında değişiklik 

yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22/10/2009 tarih ve 479 sayılı Cengiz 

DALKIRAN’nın Başkan Yardımcısı ve Murat BALBAN’ın Özel Kalem Müdürü 

kadrolarına atanmaları hakkındaki yazısı okunarak meclisin bilgisine sunuldu. 

 

 KARAR NO: 187- Türlü İşler Komisyonunun “Parka isim verilmesi” ile ilgili 

09/10/2009  tarihli raporunun okunması sonucu; 

 

 Yapılan müzakere neticesinde; 

 Köseköy İstasyon mahallesinde yapımı devam eden yürüyüş yolu kenarında oluşan 

Park Alanına; Muhtarlığın talebi, mahalle sakinlerinin görüşü doğrultusunda 04/07/1998 

tarihinde Hakkari’de şehit olan Kamil Akgün adının verilmesi uygun görülerek, 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince Park Alanına “Şehit 

Kamil Akgün” isminin verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 
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KARAR NO: 188- İmar Komisyonunun “G24d-01b-3c pafta, 364 ve 1060 

parsellerde imar planı değişikliği “ ile ilgili 13/10/2009 tarihli raporunun okunması sonucu; 

 

Yapılan müzakere neticesinde;  

Kocaeli ili , Kartepe ilçesi G24d-01b-3c nolu uygulama imar planı paftasında, 

tapusunda Bakırlı mevkii, 5 kadastro pafta, 364 parselde ve 6 kadastro pafta, 1060 nolu 

parsellerde uygulama imar planı değişikliği önerildiğinden, 

Mevcut uygulama imar planlarında, değişikliğe konu parsellerin ticari alan 

kullanımına sahip olduğu, bu parselleri kuzey-güney istikametinde 12 metrelik imar yolu 

birbirinden ayırmakta, 6 kadastro pafta, 1060 parselde halihazırda ticari bir yapı mevcut 

olduğu, 12 metrelik imar yolu bu yapının sınırından geçmekte, henüz bölgede imar 

uygulaması yapılmadığından imar yolları açılmadığı, 12 metrelik imar yolunun 1060 

parseldeki mevcut ticari binaya bitişik bir imar yolu olması sebebi ile gerek yoldaki trafik 

güvenliği, gerekse de ticari yapıyı kullanacakların güvenliği açısından tehlike yaratacağı 

öngörüldüğünden,  

5 kadastro pafta, 364 parsel ile 6 kadastro pafta, 1060 parsellerin maliklerinin aynı 

olması sebebi ile arazileri bölen 12 metrelik imar yolunun tadil edilerek ticari alana 

katılmasına yönelik plan değişikliği teklifi hazırlandığından, 

Hazırlanan değişiklik teklifi ile tadili önerilen 12 metrelik imar yolunun gördüğü 

işlevi sağlayacak alternatif 12 metrelik imar yolu mevcut olup, imar adasının doğusunda 

yer aldığı anlaşıldığından,  

 Temel planlama prensiplerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik 

hükümlerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifinin, 

 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına, oybirliği ile karar 

verildi. 

 

 KARAR NO: 189- İmar Komisyonunun “Uzunçiftlik Bahçelievler-Konak-Çamlık 

ve Emekevler Mahallesi plan değişikliği” ile ilgili 15/10/2009 tarihli raporunun okunması 

sonucu; 

 

Yapılan müzakere neticesinde; 

Kocaeli ili , Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi G24d.01.b.1.b-c , 

G24d.01.b.2a-d  nolu uygulama imar planlarını içeren , kuzeyinde Tem otoyolu , güneyinde 

Devlet Demir Yolları , batısında Köseköy Sanayi Sitesi , doğusunda Bahçekent Kooperatifi 

ile sınırlanan alan ile  Uzunçiftlik Konak,Çamlık ve Emekevler Mahalleri G24d.02.a.1.a-b-

c-d  ve G24d.02.a.4.a nolu uygulama imar planlarını içeren , kuzeyinde D100 İzmit – 

Adapazarı karayolu , güneyinde Sapanca devlet karayolu , batısında Sapanca devlet 

karayolu – D100 karayolu bağlantı yolu , doğusunda Cengiz Topel Askeri Güvenlik 

Bölgesi ile sınırlanan alanda uygulama imar planı değişikliği önerildiğinden, 

Değişikliğe konu alanlarda mevcut yapılaşma büyük ölçüde tamamlanmış olup, 

yapıların büyük çoğunluğu ruhsatlı olarak inşa edildiği, söz konusu alanda imar planı ile 

getirilen yapılaşma koşulları ile bölgedeki mevcut yapılaşma karakteri birbiri ile uyumlu 

olmadığı, mevcut imar planındaki yapılaşma koşulu İkiz nizam, önbahçe mesafesi 5 metre, 

Taks.0,40 ve Kaks:1,20 olacak şekilde olduğu, planlama alanlarında imar planlarının 

onayından önce parselasyon planları oluşmuş ve hâlihazırdaki yapılaşma bu oluşan 

parselasyona göre şekillendiği, lakin yürürlükteki imar planı ile parselasyon planı ile terki 

yapılan imar yolları bölgenin tamamına yakınında genişletilecek şekilde çizildiği, bu 

durumda ifrazlı parsellerde yeniden yola terkler çıkmakta ve yapılaşmanın büyük 

çoğunluğunun tamamlandığı bölgede boş olan parsellerde imar planındaki yapılaşma 
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koşulları uygulandığında mevcut yapılaşma ile uyumsuz bir yapı ortaya çıkmakta ve parsel 

sahipleri adına mağduriyet oluşturduğundan, 

Önerilen imar planı değişikliği ile mevcut planındaki yapılaşma karakteri ile 

uyumlu yapılaşmanın devamını sağlamak amacı ile mevcut planlarında ikiz nizam olarak 

belirlenen imar durumunun 3194 sayılı İmar Kanununda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

İmar Yönetmeliğinde karşılığı olmaması sebebi ile ayrık nizam olacak şekilde ve çekme 

mesafelerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlardan 

yararlanarak oluşması için de yaklaşma sınırları belirtilmeden A-3 olarak düzenlenmesi 

önerildiği, önerilen plan değişikliği ile mevcut planındakinden farklı bir yoğunluk kararı 

getirilmemiş olup, önerilen değişiklik bölgede yoğunluk artışına yol açmadığından, 

Mevcut planında Emekevler Yapı kooperatifinin yer aldığı Ayrık nizam , 3 kat , 

Taks:0,40 ve Kaks:1,20 yapılaşma koşuluna sahip alanda da mevcut yapılaşma 

tamamlanmış olup , mevcut yapıların üstüne ilave edilecek katlarda mevcut plan kararları 

ile mevcut yapılaşmanın devamı mümkün olmadığından söz konusu alanda Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi yönetmelik hükümlerini uygulayabilmek amacı ile A-3 yapılanma 

koşulu önerildiği anlaşıldığından, 

 Temel planlama prensiplerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik 

hükümlerine, nazım imar planı yoğunluk kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama 

imar planı teklifinin,  

3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre onanmasına, oybirliği ile karar 

verildi. 

 

KARAR NO: 190- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/10/2009 tarih ve 314 

sayılı          “ Maşukiye’deki idari binanın Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi” 

hakkındaki yazısı okundu. 

          

Yapılan müzakere neticesinde;                            

Maşukiye Soğuksu Mahallesi Atatürk Caddesinde mülkiyeti Özel İdare’ye ait olan 

285 nolu parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 2 katlı  Binanın (Zemin Kat 75 m2 

1.Kat 75 m2) 2010 ve 2011 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim 

hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince 

25 (yirmibeş) yıllığına Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz  olarak tahsisinin 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesince kabulüne, oybirliği ile karar verildi. 

   

KARAR NO: 191- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2009 tarih ve 319 

sayılı          “ Maliye Hazinesine ait Büyükderbent 127 ada 12 parselde bulunan taşınmazın 

satın alınması” hakkındaki yazısı okundu. 

          

Yapılan müzakere neticesinde;          

              Büyük Derbent Körfez Mahallesi 127 ada 12 parselde bulunan 4.226 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 364 yatak kapasiteli Yüksek öğrenim Yurdu Belediyelerin 

birleşmesi sebebi ile Kartepe Belediyesine devir edilmiştir.Devri yapılan öğrenci yurdunun 

bulunduğu parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir. 

           Devri yapılan öğrenci yurdunun Kartepe Belediyesi tarafından işletilmesinde 

sıkıntılar yaşanacağından dolayı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 127 ada 12 parselde 

bulunan 4.226 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e 

maddesine göre satın alınmasına, oybirliği ile karar verildi. 

   

KARAR NO: 192- Plan Bütçe Komisyonunun “ 2010 Yılı Gelir Tarifesi” ile ilgili 

20/10/2009  tarihli raporunun okunması sonucu;  
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Yapılan müzakere neticesinde;          

Belediye Gelir Tarifesi hazırlanırken ilçe halkının sosyal ve ekonomik durumu göz 

önünde bulundurularak ödeme gücü ile dengeli bir biçimde hazırlandığı, kalemler arasında 

denge kurulduğu, umumu ilgilendiren konularda daha hassas davranılarak limitlerin 

belirlendiği tespit edilerek, 

   2010 Yılı Gelir Tarifesi hakkındaki Plan Bütçe Komisyon Raporunun, 

komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, oybirliği ile karar verildi. 

    

KARAR NO: 193- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 94 sayılı “ 

Orman içi dinlenme yeri” ile ilgili yazısı” hakkındaki yazısı okundu. 

 

Yapılan müzakere neticesinde;   

 Acısu-Meşeliktepe mevkii içerisinde orman içi dinlenme yeri kurulmasına ilişkin 

konunun incelenerek bir raporla meclise sunulmak üzere Türlü İşler Komisyonuna 

havalesine, oybirliği ile karar verildi.        

 

KARAR NO: 194- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/10/2009 tarih ve 2848 

sayılı “Tarihi Kentler Birliği”  hakkındaki yazısı okundu. 

 

Yapılan müzakere neticesinde;   

Belediyemiz sınırları içerisinde doğal sit alanları bulunduğundan ve belediyemizin 

doğal çevre korumasına yerel yönetim politikasında önem ve ağırlık verdiğinden, 

Belediyemizin Tarihi Kentler Birliğine üye olmasına ve Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 

8.maddesine istinaden Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Şükrü KARABALIK ve 

Meclis Üyesi Ercan AKÇİL’in asil üye, Hüseyin BÜLBÜL’ün yedek üye olarak 

seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi. 

   

KARAR NO: 195- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/10/2009 tarih ve 2847 

sayılı “Uzunçiftlik uygulama imar planı” hakkındaki yazısı okundu. 

 

Yapılan müzakere neticesinde;   

 Belediyemiz sınırları dahilinde Uzunçiftlik G24A-21D-2D, G24A-21D-2C, G24A-

21D-3A ve G24A-21D-3B 1/1000 ölçekli İmar Planı paftalarını kapsayan ve Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 

olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin konunun incelenerek bir 

raporla meclise sunulmak üzere İmar komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verildi. 

  
 

Belediye Başkanınca; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15.maddesine göre           

Kasım ayı toplantısının I. Birleşim I. Oturumuna 04/11/2009 tarihinde Çarşamba günü saat 

17.30’da toplanmak üzere ara verildi.  

           

   

 

 

 

        Şükrü KARABALIK  Nilgün YILDIRIM    Osman ORHAN 

   Belediye ve Meclis Başkanı           Katip             Katip 


