
Kartepe Belediye   Başkanı Şükrü KARABALIK´ın yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisinin 2009 

dönemi  MAYIS   ayı toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumu  05 MAYIS 2009 günü saat 14:00 de yaptığı 

olağan Meclis toplantısına ait Karar Özetidir.  

     

        Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü KARABALIK´ın Başkanlığında 05.05.2009 SALI  günü saat : 

14.00 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, Engin ÇAKMAK, Bülent SARI, Muharrem GENÇ, Osman ÇAKAR, 

Hakan BEKİL, Erdoğan ÇALIŞKAN, Erol YILMAZ, Atilla ALTINKAYA ve Hasan Cemil ALTINKAYA´ın  

hazır olduğu  anlaşılmakla toplantıya geçildi.   

      

               Başkanlık tarafından gelen evraktan; 

      

             Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen 28/04/2009 tarih ve 62  sayılı "17 Ağustos Mahallesi Sadık 

Sokak 18Ö1b pafta, 203 ada, 1 parsel de 1002 m2 de belediye adına oluşan 906/1002 (906 m2 ) Belediye 

hissesinin satışı " ile ilgili yazı gündeme alınması için meclise sunuldu. Gündeme alınmasına ve 

gündemin 20.maddesi olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 

      

           İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden gelen 30/04/2009 tarih ve 695  sayılı  " Acısu G24d-03a-3d, G24d-

03a-3c,G24d-03d-2a, G24d-03c-1a, G24d-03d-2c, G24d-03d-2d, G24d-03d-1c, G24d-03d-1a,  G24d-03d-1b,  

G24d-03d-2b,   G24d-03b-4d,  G24d-03c-1b, G24d-03c-1d, nolu  uygulama imar planı paftalarında    1/5000 

ölçekli İlave ve Revizyon  Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesine göre Belediye Meclisi´nce onaylanması"ile ilgili yazı 

gündeme alınması için meclise sunuldu. Gündeme alınmasına ve gündemin 21.maddesi olarak görüşülmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

  

          Bir evvelki  08/04/2009 tarihli  NİSAN meclis toplantısına ait tutanak okundu. Değiştirilecek herhangibir 

husus olmadığına oybirliği ile karar verildi. 

  

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen 27/04/2009 tarih ve 251 sayılı Zafer ARAT ve Nilgün 

YILDIRM´ın Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi hakkındaki yazısı okunarak belediye meclisinin 

bilgisine sunuldu. 

  

         KARAR NO:73- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 16/04/2009 tarih ve  579 sayılı 

"Mahalle isimleri" ile ilgili yazı okundu. 

  

         Yapılan müzakere neticesinde,  

        Kartepe İlçesi; 5747sayılı kanunla kurulmuş olup kanuna göre 10 belde birleştirilerek ilçe olması hükme 

bağlanmıştır. İlçemizde aşağıda belirtilen mükerrer  mahalle isimlerinin, 31 Temmuz 2006 gün ve 26245 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 12. maddesine istinaden; 

  

     a)Uzunçiftlik´te bulunan  Atakent Mahalle isminin - Uzunçiftlik Atakent  Mahallesi ,  

     b)Arslanbey´de  bulunan Atakent Mahalle isminin - Arslanbey Atakent Mahallesi,  

     c)Uzunçiftlik´te bulunan  Hürriyet Mahalle isminin -Uzunçiftlik Hürriyet Mahallesi,  

     d)Sarımeşe´de bulunan  Hürriyet Mahalle isminin - Sarımeşe Hürriyet Mahallesi,  

    e)Suadiye´de bulunan  Orta Mahalle isminin - Suadiye Orta Mahallesi, 

     f)Arslanbey´de bulunan  Orta Mahalle isminin- Arslanbey Orta Mahallelesi  

  

olarak adlarının  değiştirilmesine , 5393 sayılı belediye kanunun  18/n  maddesi gereğince meclisimizce oy 

birliği ile karar verildi.  

  

       KARAR NO:74-   Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen 20/04/2009 tarih ve 57 sayılı 

tahsis hakkındaki yazı ve eki İlçe Müftülüğünün 20/02/2009 tarih ve 82 sayılı yazısı okundu. 

        Yapılan müzakere neticesinde, 

        491 ada 1-2 nolu parselde bulunan Köseköy Merkez Camii ile 482 ada 13 parselde bulunan  lojman ve 

şadırvanların din hizmetlerinde kullanılmak üzere karşılıksız ve bedelsiz olarak tahsisisinde ; lojman binasının  



İlçe Müftülüğüne  5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddesi gereğince 25 yıllığına  bedelsiz tahisisine  , arsa ile 

ilgili tahsis  talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 

  

        KARAR NO: 75 - Belediyemiz Emlak İstimlak  Müdürlüğünden gelen 20/04/2009 tarih ve 59 sayılı hisse 

satışı hakkındaki yazı okundu. 

  

        Yapılan müzakere neticesinde;  

       Çiftlik mevkii G24-a-22-d-3-c pafta, 640 ada, 7 paftada bulunan 33321,04 m2 miktarlı Fabrika Sosyal Tesis 

İdari Bina ve Arsası vasıflı taşınmazın 67/2400 oranındaki belediye hissesinin (930,21m2)  5393 sayılı kanunun 

18/e maddesi gereğince satışının kabulune,  satış işlemini yapmak üzere  belediye encümenine yetki verilmesine 

oy birliği ile karar verildi.  

  

      KARAR NO:76- Belediyemiz Emlak İstimlak  Müdürlüğünden gelen 24/04/2009 tarih ve 60 sayılı Bina 

Tahsisi hakkındaki yazı ve eki yazı okundu. 

  

      Yapılan Müzakere neticesinde;  

      Arslanbey Rahmiye Mahallesi Leylak Sokakta bulunan G24D01D2D pafta,177 ada, 13 parsel de kayıtlı  

mevcut bina İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık Ocağı olarak süresiz ve bedelsiz olarak tahsisi istenmiş 

olup; 5393 sayılı belediye kanunun 18/e ve 75/d maddesi gereğince, 25 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne  bedelsiz 

tahsis edilmesine Engin ÇAKMAK´ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.  

  

    5-- Belediyemiz Emlak İstimlak  Müdürlüğünden gelen 22/04/2009 tarih ve 61 sayılı ihdas sonucu oluşacak 

taşınmazların satışı  hakkındaki yazı  okundu. 

  

       Yapılan müzakere neticesinde;  

     Belediyemiz sınırları dahilinde 3194 sayılı İmar kanununun 16-17 maddeleri gereğince İmar Uygulaması 

yapılırken yol, yeşil alan ve park fazlası yerlerin ihdasen belediyemiz adına tescilinden sonra 2886 sayılı yasaya 

göre satışının yapılmasıyla ilgili 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi  gereği  karar alınması 

hakkındaki konunun incelerek meclisimize rapor sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile 

karar verildi.  

  

      6-- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 27/04/2009 tarih ve 653 sayılı harç tarifesi 

hakkındaki yazı okundu. 

  

       Yapılan müzakere neticesinde; 2009 yılı harç tarifesi hakkındaki konunun  incelenip rapor hazırlanmak 

üzere Tarifeler Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

         KARAR NO:77-  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 22/04/2009 tarih ve 248 sayılı Meclisin 

tatil gününün belirlenmesi hakkındaki yazı okundu. 

  

         Yapılan müzakere neticesinde;   

         Yeni ilçe olması ve mecliste görüşülecek konuların çok olması nedeniyle 2009 toplantı döneminde (Birinci 

Dönem ) Belediye Meclisinin tatil yapmamasına oybirliği ile karar verildi.   

  

          KARAR NO:78- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 22/04/2009 tarih ve 249 sayılı Belediye 

Meclisinin Toplantı  günü ve saatinin  belirlenmesi hakkındaki yazı okundu. 

  

        Yapılan müzakere neticesinde; 5393 sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi ve Belediye Çalışma 

Yönetmeliğinin 6. maddesine göre Kartepe Belediye Meclisinin her ayın 2. iş günü saat.10.00 da toplanmasına 

oy birliği ile karar verildi.   

  

         KARAR NO:79- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 22/04/2009 tarih ve 250 sayılı Belediye 

Meclisinin Toplantılarında sesli kayıt yapılması  hakkındaki yazı okundu. 

  

        Yapılan müzakere neticesinde; 5393 sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi ve Belediye Çalışma 

Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Belediye Meclis toplantılarında sesli ve görüntülü kayıt alınmasına oy birliği 

ile karar verildi.   

  



       10-- Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü´nden gelen 29/04/2009 tarih ve 63 sayılı Ulus Pazarı 

hakkındaki yazı ve eki Kocaeli Bilumum Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığının 

yazısı okundu. 

  

Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Türlü İşler Komisyonuna 

havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

       KARAR NO:80- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nden gelen 27/04/2009 tarih ve 253 

sayılı Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesi hakkındaki  yazı okundu. 

  

      Yapılan müzakere neticesinde;   

     Belediyemizde başkan yardımcısı olarak görev yapan Zafer ARAT ve Nilgün YILDIRIM´a 5393 sayılı 

kanunun 49. maddesi 7. fıkrası gereğince belediye başkanına verilen net ödeneğin 2/3´ünün verilmesine oy 

birliği ile karar verildi. 

  

  

     KARAR NO:81- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nden gelen 27/04/2009 tarih ve 254 

sayılı "kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hakkındaki  yazı okundu. 

  

    Yapılan müzakere neticesinde;   5393 sayılı kanunun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince bir adet kısmi 

zamanlı Avukat çalıştırılmasına ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün  07.01.2009 

tarih ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184 sayılı genelgesi gereğince aylık net 668,88 TL ücret ödenmesine  oy 

birliği ile karar verildi. 

  

      KARAR NO:82- Belediyemiz Zabıta Amirliği´nden gelen 29/04/2009 tarih ve 58 sayılı pazar yerleri 

hakkındaki  yazı okundu. 

  

       Yapılan müzakere neticesinde;    ilçe sınırlarımızın geniş olması ve halkımızdan gelen talepler 

doğrultusunda  Uzunçiftlik - Bahçeli Evler Bölgesi 506 ada, 1 parsel  ve Arslanbey -Atakent mahallesi 113 ada 1 

parsel de pazarın  kurulmasına  oy birliği ile karar verildi. 

  

       14-- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü´nden gelen 28/04/2009 tarih ve 54 sayılı iş makina ve kamyon ücret 

tarifesi  hakkındaki  yazı okundu. 

  

        Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Tarifeler 

 Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

       15-- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü´nden gelen 28/04/2009 tarih ve 55 sayılı otobüs  ücret tarifesi 

 hakkındaki  yazı okundu. 

  

      Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Tarifeler 

 Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

  

    16-- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü´nden gelen 28/04/2009 tarih ve 56 sayılı harfiyat nakil   ücret tarifesi 

 hakkındaki  yazı okundu. 

  

       Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Tarifeler 

 Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

       17-- Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğü´nden gelen 29/04/2009 tarih ve 138 sayılı 5747 sayılı kanunla 

tüzel kişilikleri kaldırılarak Kartepe Belediyesine katılan belediyelere ait 2008 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri 

hakkındaki yazı okundu. 

  

        Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Plan Bütçe 

  Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

      18-- Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğü´nden gelen 29/04/2009 tarih ve 139 sayılı  Kartepe 

Belediyesine  ait 2008 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri hakkındaki yazı okundu. 

  



      Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Plan Bütçe 

  Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

     19-- Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğü´nden gelen 29/04/2009 tarih ve 140 sayılı  Kartepe 

Belediyesinin 2009 yılı belediye gelir tarifesi hakkındaki yazı okundu. 

  

     Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için Plan Bütçe 

  Komisyonuna ve Tarifeler Komisyonuna   havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

     20-- Gündeme alınmasına karar verilen, Belediyemiz İmar  Müdürlüğü´nden gelen 30/04/2009 tarih ve 695 

 sayılı  Acısu  G24d-03a-3d,  G24d-03a-3c, G24d-03d-2a, G24d-03c-1a,  G24d-03d-2c,  G24d-03d-2d,   G24d-

03d-1c,     G24d-03d-1a,  G24d-03d-1b,  G24d-03d-2b,   G24d-03b-4d,  G24d-03c-1b, G24d-03c-1d, nolu  

uygulama imar planı paftalarında   1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon  Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 8/b maddesine göre Belediye 

Meclisi´nce onaylanması hakkındaki yazı okundu. 

  

         Yapılan müzakere neticesinde; konunun incelenerek bir raporla meclise getirilmesi için İmar 

 Komisyonuna   havalesine oy birliği ile karar verildi. 

  

          KARAR NO:83- Gündeme alınmasına karar verilen, Belediyemiz  Emlak İstimlak Müdürlüğü´nden gelen 

28/04/2009 tarih ve 62 sayılı satış  hakkındaki  yazı okundu. 

  

Yapılan müzakere neticesinde;    Belediyemiz sınırları içinde 17 Ağustos mahallesi Sadık Sokak 18Ö1b pafta, 

203 ada, 1 parselde 1002 m2 de belediye adına oluşan 906/1002 (906 m2 ) Belediye hissesinin  5393 sayılı 

kanunun 18/e maddesine göre satışının kabulune ,  ve satış işlemini yapmak üzere Belediye encümenine yetki 

verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

  

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından    Mayıs ayı toplantısının kapatılmasına karar verildi. 

 


