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I_ BAşKA|{ TARAFINDAI\ MECLİSİN AÇILIŞI.
II_YOKLAMA. (TOPLANTI YETER SAYISININ TESPİTİ)
III_BAŞKANLIK ÖNERGELERi,
IV-KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ,
1-01.10.2019 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen,

5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/1 bendinde;
uNorm kadro çerçevesinde beleıliyenin ve bağlı karuluşlarının kadrolarının İhdas, iptal ve

değğtirilmesine karar vermek." Hükmü bulunmakta, Içişleri Bakanlığıncı 2210212007

tarih ve 26442 sayı|ı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşlarr ile Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna Dair
Yönetmeliğin Kadrolarrn Tespiti başIıklı 9/2 bendinde; _"Bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro
Stındartları Cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvarılırr
ite yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlr kuruluşlan ile Mahılli Idare
Birlikleri kadro unvanları Lis den v s r e belirtilen
unvanlar kullanılarak idari birimler oluşturulur. dari birimler ile bu birimlere ait
kadro unvanlarr arasrnda yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro
unvanlarrndan aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifı edebilecek birden fazla Yönetici
kadro unvanr ihdas edilemez. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hiznet
gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişıin kadro
invanları kullanrlamaz.,, Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro lhdası" başlrğını

taşryan 10. Maddesinin 1. Bendinde; ,l4t7l1965 tarihli ve 657 sayıIı Devlet Menurları
kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu yönetmeliğe uygun olarak

meclisler tarafindan ihdas edilir. Memur kadrolarınrn ihdası için Yönetmeliğin ekinde

yer alan Ek_S Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro
betvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdasr için ise (V) sayılı cetvel

eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle bir|ikte meclise sunulur. Kadrolann
iptalinde de aynı usul uygulanrr. kadrolarrn ihdas, iptal ve 

^_değişikliklerindeyönetmeliğin eünde yer aıan nı<_s Belediye ve Bağlr Kuruluşları ile Mahalli Idare

Birlikleri iğdro Cetvellerinden (I\) ve (VI! sayılr cetveller diizenlenir., Hükmü ile

birlikte aynı Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığınl taşıyan 11. maddesinin (1)

bendinde 
'.,Boş 

memur kadrolarında srnrf, unvan ve derece değişikliği ile boş menıur

kadrolarrnrn iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği mecli§ kararr ile ya_pıhr. Boş

Kaılro değişiüiklerinde (II) sayılı cetvel ve Dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı

ceşel eks]iksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte meclise sunulur",

Denilmektedir. yukarrda belirtiien madde hükümlerine göre ihdas edilen ve

Müdürlükler arası dolu ve boş olarak aktarrmr yapılan kadrolara itiŞkin;l.Ql) saYılr boŞ

kadro değişiktiği (Memur) hususunun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonunun oy

birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi,

l^tçt\

tı



2,01.10.2019 tarihli Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen,
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Belediyemizde
sözleşmeli olarak görev yapacak olan l a<let ekonomist 07.r0.2019-31.12.2019 ta;ihterini
kapsayacak sözleşmenin tam zamanlı olarak yenilenmesi ve çalıştırılacak Tam zamanlı
sözleşmeli personele, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali konıroı Genel Müdürlüğiinün
(IV) Sayılı Cctvel: Dolu -Boş Kadro Durumu (Memur) gösterir cetvelde m*ünhal
bulunan unvan kodu, unvan, sınıf, Derece ve Adeti ile birtıkte karşılık gösterilerek
ihdas edilecek Tam zamanlı sözleşmeli personelin net ücretinin tespit edilmesini ve
Genelgenin 3.maddesinde belirtilen oranda ek ödemenin yapılabilmısi hususlarında
ihdas edilecek Tam zamanlı sözleşmeli personele uygulanacak net ücret ve ek
ödemelerin "tabandan" ödenmesinin uygunluğuna dair Hukuk komisyonu ve plan ve
Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi,

3-01.10.20l9 tarihli Meclis Toplantısında, İmar Komisyonuna havale edilen,
ilçemiz, Görece Cumhuriyet Mahallesi, 138 ve 139 adanın kuzeyindeki kadastro harici
alanda UIP: |5939,,12 numaralr uygulama imar planı değişikliği yapılmasının
uygunluğuna dair, İmar Komisyonunun oy birliği ile taUultlne iliğkin İaporunun
görüşülmesi,

4-01.10.20l9 tarihli Meclis Toplantısında, İmar Komisyonuna havale edilen,
İlçemiz, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, 358 ada 1,2 ve 3 parsellerde hazrrlanan
UIP: 31984,5 plan işlem numaralı l/l000 ötçekli uygulama imar planı değişikliği
yapılmasının uygunluğuna dair. İmar Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin
raporunun görüşülmesi,

V- DİLEK VE TEMENNİLER.
VI_TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİs ÜyrıoniNİN vrı.znRBrLERiNİN
GöRüŞüLMEsi.
VII-BİR SONRAKi TOPLANTININ GüN VE SAATiNiN TEsPiTİ VE KAPANIŞ.
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