
T.C.
MENDERES BELEDiYESİ

Karar No
karar Tarihi

:l74
:01.10.2019

MECLİS KARARI

Başkanhk Önergesi-l;

BelediYemizin iÇinde bulunduğu Mali krizin aşılması amacıyla, İlçemiz sınırlan içerisinde,
BelediYemiz mülkiyetinde bulunan ekli listedeki taşınmazlaıın, Belİdiye meclisimizin 03.06.2009
tarih ve 75 saYllı karan ile satış kararı alınmış olan taşınmazlarda kadastro yenilemesi neticesinde
ada Parsel numaıalarında değişikliklerin olmasından dolayı gelir getirmesi amacıyla satılması
planlanmaktadır. Aynca; bahse konu taşınmazların, İı saNr A.Ş.'ye olan borcumuz ile ilgiti
olarak, borç yapılandırması yapılması karşılığında, iL BANK A.Ş.'ye devri de planlanmaktadır.
Buna iliŞkin olaıak, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başlıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendinde; Taşınır ve taşınmaz mallann kira, satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasında gösterilmektedir.

5393 saYılı Belediye Kanı.ınunun Meclisin görev ve yetkileri başhklı l8 inci maddesinin (d)
bendinde borçlanmaya karar vermek, ( e) bendinde ise; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç
duYulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yıh
geÇmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Belediye Meclisinin
yetkileri arasında sayılmaktadır. Yukanda izahıru yaptığımız Kanun maddeleri dikkate alınarak,
ilçemiz sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listedeki 768 adet tam
taşınmazların satışı veya aynı taşlnmazların ihtiyaç durumuna göre 10 yıl kanuni faiz oranıyla
taksitle sahşının yapılması veya İL BANK A.Ş.'ye borcumuz ile ilgili olarak, borç yapılandırması
yapılması karşılığında, İl neNr A.Ş:'ye devrine ilişkin olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun
Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin ( e ) bendi dikkate alınarak Sayın Meclis'ce
görüşülerek bir karar alınmasını ve Belediye Başkanı Mustafa KAYALAR'a yetki verilmesi ve satış
kararının 5393 sayılı Kanunun 34,maddesinin (g) bendi gereğince encümence uygulanmasrru arz
e.derim.Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Başkanhk
Önergesinin Gündeme alınmasına, oy birliği ile karar veritdi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar No ı|75
Karar Tarihi :01.10.2019

MECLiS KARARI

Başkanhk Önergesi-2;

İlgi : Nejat UYSAL'n27/0912019 tarihli ve 30228kayıt sayılı dilekçesi.

Vatandaşımız Nej at UYSAL tarafindan Belediye Başkaılığımıza sunulan 2710912019 tarihli
ve 30228 kayıt saylı ilgi dilekçesinde; Dilekçe ekinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesine göre %100
hissedarı bulunduğu, 50.000,00 TL. kayıtlı, 12.500,00 TL. ödenmiş sermayesi bulunan
"CUMAOVASI SosYAL TESİS iŞLETMELERİ ANoNiM ŞİRKETİ" iinvanlı şiıketteki
hisselerinin tamamını, şirket iinvanının hiçbir şekilde değiştirilmemesi şartı ile Belediye
Başkanhğımıza bedelsiz olarak devir etme yöntinde bağış talebinde bulunulmuştur.

Vatandaşımızrn dilekçesi ve ekinde yer alan bağış istemine konu Şirkete dair resmi belgeler
kapsamında, vaki şartlı bağış isteğinin 5393 sayılı Balediye Kanunu'nun Belediyenin Yetkileri ve

İmtiyazlan başlıklı 15/i (Borç almak, bağış kabul etmek) ve Meclisin Görev ve Yetkileri başhklı
1S/g (Şartlı bağışları kabul etmek) maddesi hükiimleri uyarmca Sayın Meclisimİzce görüşülüP

karara bağlanmasınr arz edeıim. Denilmekle;

Meclisimizce yapllan görüşmeler neticesinde; yukarıda Metni yazıh Başkanlık
Önergesinin Gündeme alınmasrna, oy birliği ile kaıar verildi.
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İ T.c.
MENDERES BELEDiYESi

Karar No
karar Tarihi

zl76
:01.10.2019

MECLiS KARARI

Gündeme Alınan Başkanhk Önergesi-l;

Belediyemizin içinde bulunduğu Mali krizin aşılması amacıyla, İlçemiz sınırları içerisinde,
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listedeki taşınmazların, Belediye meclisimizin 03.06.2009
tarih ve 75 sayıh kararı ile satış kararı alınmış olan taşınmazlarda kadastro yenilemesi neticesinde
ada parsel numaralarında değişikliklerin olmasından dolayı gelir getirmesi amacryla satrlması
plaılaıımaktadır. Ayrıca; bahse konu taşınmazların, İL BANK A.Ş.'ye olan borcumuz ile ilgili
olarak, borç yapılandırması yapılması karşılığında. İL BANK A.Ş.'ye devri de planlanmaktadır.
Buna ilişkin olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleri başiıklı 59 uncu
maddesinin (d) bendinde; Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, Belediyenin gelirleri arasmda gösterilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (d)

bendinde borçlanmaya karar vermek, ( e) bendinde ise; taşınmaz mal alrmrna, satlmına, takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç
duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde srnırlı ayni hak tesisine katar vermek. Belediye Meclisinin
yetkileri arasında sayılmaktadır. Yukanda izahını yaptığımız Kanun maddeleri dikkate alınarak,
ilçemiz sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listedeki 768 adet tam
taşınmazların satlşl veya aynı taşınmazların ihtiyaç durumuna göIe 10 yıl kanuni faiz oranıyla
taksitle satışının yapılmasr veya İL BANK A.Ş.'ye borcumuz ile ilgili olarak, borç yapılandrrması
yapılması karşılığında, İL BANK A.Ş:'ye devrine ilişkin olarak 5393 sayıh Belediye Kanunun
Meclisin görev ve yetkileli başhklı 18. Maddesinin ( e ) bendi dikkate alınarak Sayın Meclis'ce
görüşülerek bir karar alınmasını ve Belediye Başkanı Mustafa KAYALAR'a yetki verilmesi ve satıŞ

karannın 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereğince encümence uygulanmasınrn
görüşü[mesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 sayıh Belediye Kanunun Meclisin
görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin ( e ) bendi dikkate alınarak, Belediye Başkanı Mustafa

KAYALAR'a yetki verilmesini ve satış kararrnın 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi
gereğince encümence uygulanmasının uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

İlgi : Nejat UYSAL' ın 27109/2019 tarihli ve 30228 kayıtsayılı dilekçesi.

^ ^^^ ^tatandaŞımız 
Nejal UYSAL taraflndan Belediye Başkanlığlmıza sıllluları 27/09/20l9 tarihlive 30228 kayıt sayılı ilgi dilekçesinde: Dilekçe_ekinde y., d* şirta ar" §orİ.ş.esine gtıre xl0ohf::j1 bulunduğu. 50.000.00 TL. kayıt,ı. ız.joö.oo iı-. tıa.n ii--.'...".*i bulunan"CUMAOVASI SosYAL TESİS iŞLETMgrpni aiçoNiv şinGt'i. ;;";r*; şiıkettekihisselerinin tamamını, şirket 

. 
ünvanının hiçbir şekilde. .değiştirilmemesi şartı ile BelediyeBaşkanlığımıza bedelsiz olarak devir etme yontiıde b'agif iuı"uini. uuırnuımuştı.iı 

-- "-

VatandaŞımızın dilekÇesi 
_ve 

ekinde_yer alan bağış istemine konu Şirkete dair resmi belgelerkaPsamında, vaki_Şartlı bağış isteğinin.539İ sayılı nlJaıye Kanunu,nun Beleaiyenin ?etnıeri ve
lT}iY.Y'T baŞtıklı 15/i (BorÇ almak,.bağış kabul etmek) ve Meclisin Gorev ve yetkileri başlıklıl8/g (Şarth bağŞlan kabul etmek) maddesi İıtiktlmleri uyarınca göriişülmesi, denilmekle:

. Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Şirket Ana sözleşmesine göre %1o0
l,:-,:_d* bulıırıduğu, 50.000,00 TL. kayıtlı, l2.500,00 TL. ödenmiş 

'r".,nur"ii 
bulunan"CUMAoVASI SOSYAL TESiS İŞLETMELERi ANoNiM ŞİRKin.. ü;;i şirkettekihisselerinin tamamını, şirket ünvanının hiçbir şekilde değiştirilmemesi şartı ile Menderes Belediye

Başkanhğına bedelsiz olarak devir etme yönünde bağış yapılmasının uygunJuguna oy çotıugu ile
karar verildi.

MECLİS KARARI

Gündeme A|ınan Başkanlık Önergesi-2;
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No
karar Tarihi

:178
:01.10.20l9

Meclis Üye Önergesi-l;

_,.'^___}d1let ve Kalkınma Partisi Grubu adına Meclis Üyeleri Mehmet CİVEK, Ayşegül DURANTURKER. Mümin BAYRAY, s.u],:y.T SAR]KAiA.'C;*iı a2.",ıjı,'ffi'iii\? MiiliyetçiHareket Paıtisi adına Meclis Üyesi ider KAYuaı.ı',n ııa""İi, auşı.-lg.u ,unJrtıu., İÖı ııı suyı,Kınama Önergesi başlıklı yazısında;

MECLİS KARARI

ratma EKİCİOĞıU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

18 Ağustos 2019 tarihinde Karabağlar'da çıkan yangn riizgann etkisiyle Menderes ilçemiziçerisindeki ormanlara da sıçramış ve yüilerce hektarlık orman alaru, içinde yaşayan canlılaılaberaber kül olmuŞtur. 40 yıldır 8 bin 50Ö'den fazla asker, polis, korucu 
"" 

İ".. glJisi ile 7 bin500'den fazla sivil vatandaşımızı şehit eden eli kanıı tero,r örgütü pkk şimdi de izmir'inormanlarının da dahil olduğu 27 onnan yangnını kendisinin ç*ar?,gİnİ İri."İ"'tĞti.. KurtuluşSavaŞında Hasan Tahsin'in düşmana ilk kurşĞu atması ile Izmiılilerin gönliinde yanan bir meşaleolan vatan sevgisi bugün daha güçlü biı şekilde tüm izmirlilerin kalbinİe y". uİ.ulıuar. ir.i.,inönemli bir Parçası olan Balçova ve onrrn vatansever insanlarını t..J., teĞoÇ m""ılri.irin
Izmir'in her karıŞ toPrağInı, ormanlarını, maddi ve manevi tüm değerlerini ko--uyu h-,. olduğunu
belirtmek ve bu konudaki kararlılığımız vuıgulamak için PKK İerör tırgııttıntın İşagıda belirtilenmetin ile; "Karabağlar ve Menderes bcllgeİinde çıkardığı yangınlaıla or.anı-rrİ,rr, içindeki
Yüzlerce canlı türü ile birlikte yakan eli kanlı PKK-terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm
siYasi Parti, kurum-kuruluş, STK ve basın organlan ile bu örgütü kullanan Juslar arası güçler ile
Yabancı devletleri Menderes Belediye Meclisi otaıak lanetliyoruz." kınanmasını oniriyoruz.
Denilmekle

_ Meclisimizce yapılan gönişmeler neticesinde; yukarıda metni yazı|ı Meclis
Uye Onergesinin Giindeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi,
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Karar No
karar Tarihi

ı179
:01.10.2019

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi-l;

. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, KamuIdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlamaya İlişkin Üsul ve Esaslar Hakkında Yönetİnelik veT,C. 
.Cumhurbaşkanlığı Stratej i 

_ve Bütçe 
-'Başk-ırg,'n,n yayınlamış olduğu Belediyeler İçinStrlejİk P|an]ama Rehberi gereğince hazırlanan zo5o-zozq yıııarını'kapsa!*-s-,-Ğı. pıun,n

görüşülmesi, denilmekle;

_Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yüarıda Metni yazılı Gündem Maddesinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile kaıar verildi.
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No :l80
KararTarihi :01.10.2019

MECLiS KARARI

Gündem Maddesi-2;

50l 8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu vebunlara bağiı mevzuat hükümlerine uygrn oi;;"i;;; "ıa"ra".J.'#ilİi]JJ' 

'oro ',',
Performans Programının görüşülmesi, aeJmeklel 

- ^-*"

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukanda Metni yazılı Giindem MaddesininPlan ve Bütçe Komisyonuna havalesİne oy birligi ile kaıar]eritdi.
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No
karar Tarihi

:18l
:01.10.2019

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi-3;

5393 Sayh Belediye Kanunu'nun Belediye Bütçesi Başlıkh 61. Maddesi ve Bütçenin
Hazırlanması ve Kabulü başlıkh 62, Maddesi ile Müalli idareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemiz 2020 Malıi Yılı İ}tıtçesi ile izleyen
iki Yıl BütÇelerinin ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belirlenen vergİ resmi harçlar
ve aYnl kanunun 97. Maddesine istinaden Belirlenen ücretlere ilişkin Belediye miz-2020 Yılı Gelir
Tarife Cetvellerinin görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Gtlndem Maddesinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Mus patma EKİcioĞıU
Katip Üye

Amine ÇİÇEK
Katip ÜyeMec

rğ

c + -bi
I
ttt ı

NU

rffi



T.C.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar No :l82
Karar Tarihi ı01.10.2019

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi4;

İlgi: İzmir Doğalgaz A.Ş.'nin 20.09.2019 tarihve29176 kayıt nolu dilekçesi,

izmit Doğalgaz A.ş.'nin ilgide kayıtlı ililekçesi i|e tarafımıza sunulan, Menderes İlÇesi,

Görece Cumhuriyet Üahallesinde Regülatör Alanı belirlenmesi amacryla hazırlanan UIP: t5939,12

numaralı 1/1000'ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukarıda Metni yazılı Giindem Maddesinin

İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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T.C.
MENDERES BELİ,DiYESİ

Karar No :183
Karar Tarihi :01.10.2019

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi-S;

İlçemiz, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, Ll8.d.23.c ve Ll8.d.23.d nazım imar planı paftalalı
dahilinde ki alanda hazırluıan UİP: 15107,6 plan işlem numaralı l/1000 ölçekli İlave ,e Revizyon
Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Giindem Maddesinin
İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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T.c.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No
karar Tarihi

:l84
:01.10.2019

MECLİS KARARI

Gündem Maddesi-6;

İlçemiz, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1,2 ve 3 nolu parselleri kapsayan
alanda hazırlanaı UiP: 31984,5 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukanda Metni Yazıh Gündem Maddesinin
İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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Karar No
karar Tarihi

:l85
:01.10.20l9

MECLİS KARARJ

Gündem Maddesi-7;

İlgi: a) İzmir Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının
03. 05.20 1 9 tarih v e'7 28267 67 -3 1 8-E-| 033 9 4 sayrlr yazısr.

b) 10.06.2019 tarih ve 114 sayılı meciis kararı.
c) İzmiı Büyükşehir Belediye Başkanhğı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının 29.08.2019

tarih ve 728267 67 -622-99 -E-20405| sayılı yazısı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdiirlüğü. İzmir'in siirdiirülebilir
ekonomik kalkınması ve işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla, 11 kurs merkezinde ve 30 ilçede
başta uzun süreli işsizler, genç işsizler, engelli işsizler, kadın işsizler, mesleğinde ilerlemek ya da
meslek değiştirmek isteyenler için, istihdama ihtiyaç duyulan alanlarda ve yerelden gelen talepler
doğrultusunda ücretsiz olarak mesleki ve teknik eğitimler düzenlendiğini, bu siireçte ilçe
belediyeleri, üniversiteler, İü Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm yerel aktörleı ile işbirliği yapıldığından
ilgi (a) yazıyla Belediyemizden yer tahsisi talep edilmiş olup, ilgi (b) meclis kararına istinaden de
mülkiyeti Belediyemize ait Özdere Çukuralh Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:108/F
adresindeki zemin kat (8) nolu bağımsız bölümiin İzmir Büyiikşehir Belediyesi Meslek Fabrikası

Şube Müdilrlüğiine 2019 haziran ve 2020 hazirarı, dönemi için tahsis edilmiştir. Ancak; ilgi ( c)
yanyla aynı proje için Özdere Çukuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:108/B
zemin+birinci kat 3 nolu bağımsız bölümün uygun olacağı ve bu alanın EylnJ,-20l9-Eylii1-2022
tarihleri arasında 3 yıllığına tahsisi talep edilmiştir. Bu nedenle ilgi (b) meclis kararınrn iptali ile
Özdere Çüuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:108,ts zemin+birinci kat 3 nolu

bağımsız böltimiin İlgi yazı talep doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin
Yetki Ve imtiyazları" böliimiinde 15/h maddesi Ve Aynı Kanunun ,, Meclisin Görev ve

Yetkileri" Böliimtinün 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla İlişkileİ 75-d maddeleri gereğince

ızmir Büyiikşehir Belediyesine( sosyal projeleı Dairesi Başkanhğı Meslek Fabrikası Şube
Müdiirlüğüne )2019 Eylül ye 2022 Eylül dönemi için tahsis edilmesİ hususunun görüşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; ilgi (b) Meclis Kararının iptaline, Özdere

çukuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:108/B zemin+birinci kat 3 nolu bağımsız

bölümiin ilgi yazı talep doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kaıunu'nun "Belediyenin Yetki Ve
imtiyazları; bölümiinde 15/h maddesi Ve Aynı .Kanunun " Meclisin Görev ve Yetkileri"
sol;niiniin 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 75-d maddeleri gereğince İzmir

Büyükşehir Belediyesine(Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdti,rlüğiine )

zoİe Eyıtiı ve212İEylül dönemi için tahsis edilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

M ratma nrİCioĞr,u
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MECLİS KARARI

Gündem Maddesi8;

5393 sayıh Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başhkh 18/1 bendinde;
"Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve

değiştirilmesine karar vermek;'Hiikmü bulunmakta, İçişieri Bakan-lığınca 2210212007 tarih ve
26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yiirürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadroların Tespiti
başlıklı 9/2 bendinde; "Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde beliıtilen birim müdlirlüğü ve üstü
yönetici kadro unvanları ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri kadro unvanları Listelerinden (I). (II) ve (II) savılı listelerde beliılilen
unvaılar kul lanı larak idari birimler olııstrrnılrıı. ıdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları
arasında yetki ve görev miikerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlarrndan aynı mahiyetteki
hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Birim
müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra
edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz." Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro
ihdası" başlığını taşıyan 10. Maddesinin 1. Bendinde; '141711965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kaııununa tabi memur kadroları ile siirekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak
meclisler tarafindan ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Ka&o Cetvellerinden (I) sayılı cetve1,

sürekli işçi kadrolarrnın ihdası için ise (V) sayılı ceWel eksiksiz olarak doldurularak ihdas

gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Kadrolann iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadrolann
ihdas, iptal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Beledİye ve Bağlı Kuruluşları ile
Müallİ İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayılr cetveller düzenlenir.' Hiikmü ile

birlikte aynı Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başhğını taşlyan 11, maddesinin (1) bendinde "Boş
memur kadrolarında snıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolannın iPtali ve dolu

kadrolarda derece değişikliği meclis karan ile yapıhr. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvel

ve Dolu kadro değişİkliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile

birlikte meclise sunulur." Denilmektedir. Yukarıda belirtilen madde htikümlerine göre ihdas edilen

ve Müdtirlükler arası dolu ve boş olarak aktanmı yapılan kadrolara ilişkin;l.(Q sayılı boŞ kadro

değişikliği (Memur) hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Giindem Maddesinin

Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.
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Gündem Maddesi-9;

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fikrası gereğince Belediyemizde
sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet ekonomist 07,|020|9 - 31.L2.20|9 tarihlerini
kapsayacak sözleşmenin tam zamanlı olarak yenilenmesi ve çalıştırılacak Tam Zamaılı Sözleşmeli
Personele, Maliye Bakanlığ1 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdilrlüğiiniin (IV) Sayılı Cetvel: Dolu -
Boş Kadro Durumu (Memur) gösterir cetvelde miinhal bulunan Unvan Kodu, Unvan, Srnıf, Derece

ve Adeti ile birlikte karşılık gösterilerek ihdas edilecek Tarn Zaman|ı Sözleşmeli personelin net

ücretinin tespit edilmesini ve Genelgenin 3.maddesinde belinilen oranda ek ödemenin yapılabilmesi

hususunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukarıda Metni Yazılı Gündem Maddesinin

Hukuk komisyonu, plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oy birliği ile karaı verildi.
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MECLİS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Halil ŞEN, Hasan Yücel KARA,
Haza\ DE}.İ|Z cszgn ve Ayhan pEHLiVAN,ın izinli sayılmalarına, oybiıliği ile

karar verildi.
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MECLiS KARARI

Görüşülecek başka gtindem maddesi bulunmadığından Ekim-2019 Meclis
Toplantısı 1.Birleşiminin kapatılmasına ve Ekim-2019 Meclis Olağan 2.Birleşiminin
04.10.2019 Cuma giinü saat 17:00'da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
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