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Meclis Toplantı SaIonu

I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSiN AÇILIŞI.
||:SAYGI DURUŞU VE İSTiKLAL MARŞi.
III-YOKLAMA. (TOPLANTI YETER SAYISININ TtrSPİTi)
IV_02.12.20l9-05.12.2019 TARiHLi ToPLANTI iuiixexoYLANMASI,
\'-BAŞKA\Ll K Ö\.. ERGE LERi,
VI-ME_CLis ÜYE ÖNERGELERi,
VII-GÜNDEM MADDELERİ,

1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25, Maddesi uyarlnca İl ve İıçe Belediyeler ile Nüfusu l0.000,inü_zerindeki BelediYelerde Beletliye. Meclisi.iıer Ocak Ayı toplanİısında ı"ı"aıyunİn-tİİ tinceki yılGelir ve Giderleri, Bu Gelir ve Giderlere ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini denetlemek tizere 2020yılı Denetim Komisyonu Üye Seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi,

2-02.01.2017 tarih ve l l no'lu_ alınan Belediye Meclis Kararı ile; .Darbecileri çağrışüran yolisimlerinin değiŞtİriImesi için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Ozdere orta Mahalle KenanEvren Caddesi'nin isminin değiştirilmesinin uygunıugu kabul edilmiş oIup,.tı, ı.onr* a.!4ıı.ııgıoIzmir Büyü§ehir Belediye Meclisine önerilnıeİİhuruJrnrn görüşülmesi,

Toplantı Tarihi :03.01.2020
Toplantı Saati : l7:00

öznrı-EnİNİN oKUNLIP

J-5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı l8/l bendinde; .'Norm
kadro ÇerÇevesinde Belediyenin ve tıağlı kuruluş|arının kadrolarrnın ihdas, iptal ve değiştiriImesine
karar vermek." Hükmü bulunmakta, İçişleri Bakanlığınca 22/0212007 tarih ve 2644i sayılı Resmi
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle idare Bir|iı<]erı
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğİnkadroların Tespiti başlıkh 9/2 bendinde;
"Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Maha|li idare Birlikleri
Norm kadro standartları cetvellerinde belirtilen birim müdürtüğü ve üstü yönetici kadro
unvanları ile Yöneımeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağh Kuruluşlan ile Mahalli idare
Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen unvanlar
kullanılarak idari birimler oluşturulur. İdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında
Yetki ve görev mükerrerliğine yer veriiemez ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve
görevleri iİh 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 yönetm€liğin ,.Kadro ihdası.,
baŞlığını taŞıYan l0, Maddesinin l. Bendint|e; '|4l7l|965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi memur kadroları ile sürekti işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak meclisler
tarafindan ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için yönetmeıiğin ekinde yer alan Ek-S
BelediYe ve Bağlı KuruluşIarı ile Mahalii İdare Bir|ikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel,
sürekli iŞÇi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas
gerekÇcleriyle birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanrr. Kadroların
ihdas, iPtal ve değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağh Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (IV) ve (VII) sayıIı cetveller düzenlenir.' Hükmü ile
biriikte aynı Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığını taşıyan l1. maddesinin (l) bendinde'.Boş
memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu
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kadrolarda derece değiŞikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvelve Dolu kadro değiŞikliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz dolduruiarak değişiktik gerekçeleri ilebir|ikte meclise sunulur." Denilmektedir. Yukarıda belirtilen madde hükümlerine gtire ihdas edııenve Müdürlükler arası ılolu ve boş olarak aktarımı yapılan kadroIara iıi;kin hususunun
görüşülmesi,

4-5393 saYılı BelediYe Kanununun 49.maddesinin 3.fikrası gereğince Belediyemizde sözteşmeli
olarak görev yapacak olan, l ad€t Mühendis, l adet Mimar, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen,2
adet Eğitmen, 2 adet Kameraman, J adet Ekonomist, 1 adet avukat, personelin 01.01.2020 -31,12.2020 tarihlerini kıpsayacak şekilde sözleşmelerinin tam zamanIı olarak yapıtması ve
ÇalıŞtırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele, Maliye Bakantığı Bütçe ve Mali Kontrol Gene|
Müdürlüğünün (IV) Sayılı Cetvel: Dolu -Boş Kadro Durumu (Memur) gösterir cetvelde münhıl
bulunan Unvan Kodu, Unvan, Sınıf, Derece ve Adeti ile birlikte karşılık gösterilerek ihdas editecek
Tanı Zamanlr SözleŞmeli personelin net ücretinin tespit edilmesini ve Genelgenin 3.maddesinde
belirtilen oranda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi,

5-13.07.2005 tarih ve 25874 sayıi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı
Belediye Kanununun Huzur ve İzin Hakkı Baş|ıklı J2. Maddesi gereğince; ..Meclis Başkan ve
ÜYe|erine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için,39. Madde uyarıca Belediye
BaŞkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis
tırafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün saysı 20,24 ve
25. Maddelerde be|irtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün içinde
birden fazla huzur hakkı ödenemez." denildiğinden, Meclis Başkan ve Üyelerine 2020 mali yılı
bütç€sinden huzur hakla ödemelerinin yapılması hususunun görüşülmesi,

6-2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kınunu'nun ekli K Cetvelinde Belediyelerde görev Yapan
Zablta ve İtfaiye personeline 2020 yılında ödenecek Maktu çalışma ücretleri belirlenmiş olup
Istanbul, Ankara ve Izmir Büyü§ehir sınırlarında yer alan Belediyelerde görev yapan zabıta
personeline verilecek Maktu çalışma ücreti sınırı aylık brüt 7,14 TL (Yedi Yüz Kırk Dört Türk
Lirası) olarak kabul edilmiştir, Ilgi Yasa Kapsamınıla Belediyemizde fiilen Zabıta kadrosunda
görev yapan personellerimize verilecek Maktu çalışma ücretinin l ocak 2020 itibari ile brıit 744
Türk Lirası olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

1,izmir Valiliği ve Menderes Belediyesi ortalüjığı ile Ayrupa Birliği Projesi
"Empower4Employment" kapsamında Nazan ÇETİN ve Hakan Tf,KİN 15.01.2020-18.01.2020
tarihleri arasında Portekiz' in Setubal Kentinde İlçemizi, Faaliyetlerimizi ve Evde Sağlık
Birimimizin hizmetlerini tanıtmak adına, söz konusu kişilerin AB Projesi kapsamında yurt dışına
çıkmalarına dair karar alınması hususunun görüşülmesi,

VIII _DiLEK VE TEMENNiLER.
IX_TOPLANTIYA KATILMAYAN Mf, CLiS Üyıı,nniNİx ı.{AZERETLf, RiNiN
GöRüŞüLMEsi.
X-BiR SONRAKi ropıaNrıNıN GÜN VE SAATiNiN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
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