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MENIrEREs BELEDİYEsi

Karar No :84
KararTarihi :l8.04.20l9

MEcLis KARAR]

Başkanhk Öncrgesi-l;

Menderes Kaymakamlığl ilçe Taflm ve orman Müdiirlüğü'niln l3.04.2019 tarih ve
117l286 saytlı yazısı ile talep edilen; Muıakabe Heyeti ile Çiftçi Mallan Koruma Meclisi Üyeliğine
5 asil 5 yed€k üye isminin belirlenmesi hususunda, Sayın Meclisimizce kaıar alınmasını rica ederim
Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesind€; Yukanda Metni Yazılı Başkaılık Önergesinin
Giindeme almmasma, oy birliği ile karaı verildi.

Fatma EKicioĞLU
Katip Ül,e

Amine ÇIÇEK
Katip Üy,e
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T.c.
MENDERES BELEDiYESİ

Başkınhk Önergesi-2;

Musıafa K{YALAR
},l

MECLiS KARARI

Fatını EKİCioĞLU
Katip Üye

Karar No
l<aıır Tarihi

:85
: l8.04.20l9

Amine ÇiÇEK
Kıtip Üye

5]93 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı !8/1 bendinde;

"Norm kad.o çerçevesinde Belediyenin ve baglı kuruluşlarının kadrolannln ihdas, iptal ve

değiştirilmesine kamr vermek." Hükmü bulunmakta, içişIeri Bakanl|ğlnca2210212007 l^İih ve

26442 sayllı Resmi Cazele de yaylmlanarak yürürlüğe giren Bel€diye ve Bağlı Kurulırşlan ile
Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadroların
Tespiti başlıklı 9/2 bendinde; "Bu Yönetmeliğjn ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı
Kuruluşlaıı ile Mahalli idare BirIikleıi Norm Kadro Standartlan Cetvellerinde belirtil€n birim

müdüİlüğü ve ostü yönetici kadro unvanlan ile Yönetrneliğin ekinde yeı alan Ek-3 Belediye

ve Bağll Kuruluşlan ite Malıal]i idare Birlikleri Kadro Unvanlan Listelerinden (I), (tI) ve (III)

sayı lı 
'listelerde 

ielirtilen unvanlar kul]anılamk idari birimler oluşturulur. idari birimler ile bu

birimlere ait kadro unvanları üasmda yetki ve gijrev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro

unvanlanndan aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazta yönetici kadfo

unvanl ihdas edilemez. Birim müdüftüğü ve üstü yönetici kadro unvan]arı hizmet gereklerine

uygün olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlan

kuiıanllamaz." Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro ilıdası" başlıgtnı taşıyan l0,

Maddesinin l. Bendinde; '141711965 taıjhli ve 657 sayıtı Devlet Memurtarı Kanununa tabi

memu. kadrolafl ile sürekli işçi kadrolan bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler taraflndan

ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdasl için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Müalli ldafe Birlikleri Kadfo Cetvell€rinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi

kad]rolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle

birlikte meclise sıınuİur. Kadrolann iptalinde de aynı usul uygulantr. Kadroların ihdas, iptal ve

değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek_5 Belediye ve Bağll Kuruluşlan ile Mahalli

iai" al.ı;kıeri Kadro Cetv;llerinden (Iv) ve (VII) saylll cetveller düzenlenir,' Hükmo ile

birlikte aynı Yönetmeligin "kadro değişikligi" başlığnı taşıyan ] l. maddesinin (]) bendinde

"Boş memur kadrolarınia slnıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memuf kadfolannın iptali

ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II)

sayllı ceıvel ve Dolu kadro dağişikliklerinde (Ill) saytll cetvel eksiksiz dolduİulaİaİ değişiklik

ğkçeleri ile birlikte m;lise sunulırr." Denihnektedir. Yukarıda belirtilen madde

iıiklımle.in" göre ihdas edilen ve Müdürlükler arasl dolu ve boş olarak aktanmı yapılan

kadrolara ilişkin husıısunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukanda Metrri Yazılı
Başkanlık Önergesinin Gündeme alınmasına, oy biıliği ile kanr verildi,
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T.C.
MENDERES BELEDiYESİ

Kamr No :86
KararTarihi :l8.04.2019

MECLiS KARARJ

Gündeme Alınan Bışksnltk Önergesi-l;

Menderes Kaymakamlığı İlçe Tarım ve ormaıı Müdiiİlüğü'niın l3,04,20l9 tarih ve

1l71286 sayılı yazısıile talep eailen| Murakabe Heyeti ile ÇiflçiMallaıı Koruma Meclisi Üyeliğine

5 asil 5 yedek oye isminin bilirlenmesi husu§unun görüşülmesi, Denilmekle;

Meçlisimizce yapılaİı görüşmeler neticesinde; Yukanda M€tni Yazılı Gtindem Maddesinin

gündemde bırakılmasına, oy birliği ile karaı verildi,

Mustafa KAYALAR Fatma EKicİoĞLU
Katip Üye

Amine ÇİÇEK
Katip Üye
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No
karar Tarihi

ı87
:18.04,20l9

MECLiS KARARI

Meclisimizce yapılan göİüşmeleİ netice§inde| Yukanda Metni Yazılı Gündem

Maddesinin Uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi,

Gündeme Alrnan Başkanhk Önergesi-2;

5393 sayılt Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/1 bendinde;

"Norm kadro çeıçevesinde Belediyenin ve bağ!ı kuruluşIarının kadrolannın ihdas, iptal ve

değiştirilmesine karar vermek." Hükmü bulıınmakta, içişleli Bakanlığınca2210212007 laİlh ve

26İ42 sayılı Resmi Gazete de yayümlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalle ldare Birliklerj Norm Kadro ilke ve standartlanna DaiI Yönetmeliğin Kadrolaın
Tesoiıi başlıklı 9/2 bendinde; "Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı

«rruırşı*i ile ın,t"ı,uılj ldare Birlikteri Norm Kadro standartlai Cetve]lerinde b€lirtilen birim

müdürliiğü ve üstii yönetici kadİo unvanlan ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye

ve Baglı-Kuruluşları ile Mahalli idare Biİtikleli Kadro Unvanları Listelerinden (I), (lt) ve (III)

.uy,], ii st"ı".de b"üi.tiı"n unvanlar kı.ıllanılamk idari birimler oluşturulur, idari birimlef ile bu

biiimlere ait kadıo unvanları arastnda yetki ve görev miikenerliğine yer verilemez Ve bu kadİo

unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve görevleıi ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro

unvanı ihdas edilemez, dirim müdürtüğü ve üstıi yönetici kadİo unvanlaİı hizmet gereklerine

uygıın olarak belirleıir ve fiil€n icra edi]meyen hizrnetlere ilişkin kadro unvanları

kuİİanılamaz." Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro İhdası" başlığını taşıyan ]0,

Maddesinin l. Bendindel '|4/1ilg6i lafihıi ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi

memur kadrolafı ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler taraflndan

ihdas edilir. Memuİ kadrolannm ihdasl için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdafe Birliklei Ikdro Cetvellerinden (I) sayıJı cewel, sürekli işçi

kud?larrn,n İhdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle

bİrlikte meclise sunuİur, Kaİroların iptalinde de aynı usul uygulanır, Kadroların ihdas, iptal ve

a"ğ|iı.ıitl".ina" vonetm€tiğin ekind; yel atan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli

id;; Birıikıeri Kadro Cetv;llerinden (IV) ve (\[I) sayılı cetveller düzenlenir,' Hiikmii ite

bi.likt" uyn, Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığını taş]yan_ 1l, maddesinin (l) bendinde

"Boş meııur kadrolarınıa sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memuı kadıo]alının iptali

ve dolu kadrolalda derece değişikliği meclis kararı ile yapıIf, Boş Kadro değişikliklelinde (II)

savllı cetvel ve Dolu kadro d;ğişikliklerinde (üII) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik

gJrekçeleri iJe biılikte meclise sunulur." Denilmektedir, Yukarıda belirtilen madde

ititu.i".i"" göre ihdas edilen v€ Müdürlükler arasr dolı,ı ve boş olarak aktanmı yaptlan

kadrolara ilişkin hususıınun görüşülmesi, denilmekle;

Mustafa KAYALAR Fatma EKİCioĞLU
Kadp Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üye
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(Il) sAYlLI CETVEL: BoŞ KADRo DEciŞiKLlĞi
(MEMUR)

iLi
iLÇEsi
KURUMU

: lzMiR
; MENDEREs
: MENDEREs BELEDiYEsi

MEcLis K{R {RıNlN
TARlHI sAYISI

KATiP KATiP

Boş KADRo DEĞiŞiKLiK cETVELi (MEMUR)

KALD|RILMAK isTENiLEN KADRONUN ALtNMAK isTENiLEN KADR()NUN

Unvan
Kodu Unvan, Dereccsi Adcdi Unvan

Kodu
sIntfl Unvanl Derecesi Adcdi

GEREKÇEsi
a) PeMn€lin moklekbi
b) P€rsonclin Öğmim DOZyi
c) Pdsonelin Hiz!.l stıt6i
d) Doıu K.d@ Değişiİlik cir.kçesi

,7555 GIH

M8ti ıskrMüdürlüğü

Memur 5 ] 65l5 CiH

ins.n K"vnrkl, ve Eğiı.Müdürlü

Kamemman ] l (B.ı.v. B.ğı KE [. Mıh ldı.
Btrl N@ yodrc nk sn Dıi.
Nom t«d6 YOn §rcliği M.dd.

912
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T.c.
MRNDERF.S BELEDİYESİ

Karar No :88
KararTarihi :l8.04.2019

MEcLis KARAR]

ToPla[tıya Katılanıayan Meclis Üyeleri süleymaıı SARIKAYA ve Ayşegül
DURAN TÜRKİR'in izinli sayrlmalarına, oybirliği ile karar veıildi.

Mustafa Fatma EKicİoĞLU
Kıtip Üye

Aminc ÇiÇEK
Katip Üye
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Krrar No :89
KararTırihi ll2.04.20l9

MECLiS KARARI

Göliişülçcek ba§ka gitndem maddesi bulunmadığından Nisan-20l9 Meclis

Toplantısı 2.Birleşiminin kapatılmasına ve Mayıs-2O19 Meclis Olağan t,Birleşiminin
02b5.20l9 Perşembe giinü saat l7:oo'da Belediyemiz Meclis Toplantı salonıında

yapılmasına oybirliği ile karu verildi,

Mu§tafa KAYALAR Fıtma EKicİoĞLU
Katip Üye

Amine Ç_iÇEK
Katip Uye}leclis
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