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1-5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıkJı 18/1 bendinde; "Norm kadro

çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolaıının ihdas, ipıal ve değlşıif llmeslne krfıır
vermek." Hükmü bulunmakta, İçişleri Bakanlığınca 22n2n007 tırih ve 26442 sayıtı Resmi Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norın
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadroların Tespiti başlıklı 9/2 bendinde; "Bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağh Kuruluşları ile MahaIli İdare Birlikleri Norm
Kadro Standartlan Cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanlan ile
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikteri Kadro
Unvanlarr Listelerinden (I), (II) ve QII) sayılı listelerde belirtilen unvanlar kullanılarak idari
birimler oluşturulur. İdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanlan arasrnda yetki ve görev

mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ye 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 edilıneyen hizmetlere
ilişkin kadro unvanları kullanrlamaz." Denilmekte, aynı yönetmeliğin "Kadro İhdası" başlığını

taşıyan l0. Maddesinin 1. Bendinde; 'l4l7l|965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi memur kadrolan ile sürekli işçi kadrolan 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 Kadro Cetvellerinden (t) sayılı cetvel, sürekli işçi

kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle

birlikte meclise sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadrolann ihdas, iptal ve

değişikiiklerinde Yönetmetiğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluştan ile Mahalli İdare

Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I\) ve (VII) sıyılı cetveller düzenlenir.' Hükmü ile birlikte aynı

Yönetmeliğin ,.kadro dğişiktiği,, başlığını taşıyan l l. maddesinin (1) bendinde "Boş memur

kadrolarında srnıf, unvan ve derece değişikliği ite boş memur kadrolarının iptali ve dolu

kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvel

ve Dolu kadro değişikliklerinde (IIf) sayıtı cetvel eksiksiz doldurularak değişik]ik gerekçeleri ile

birlikte meclise sunulur." Denilmektedir. Yukarıda tıelirtilen madde hüküınlerine göre ihdas edilen

ve Müdürlükler arasr dolu ve boş olarak aktarımı yapılan kadrolara ilişkin;l.([) sayılı boŞ kadro

değişikliği (Memur) yapılmasr husu§unun görüşülmesi,



2-İıgi: izmir Büyü§ehir Belediye Başkanhğı Emtak Yönetimi Dairesi Başkınlı §'nın 27l06t2019
tarih ve 7190732Ç7 52.99-E.|49314 sayılı yızısı.
ilgi yazıda belirtiten; Menderes İıçesı doıcııı<ıer Mıhallesi 1079 adı 10 pınelin 1/100 ölçekli
}Ygulama imar planında 'Menderes Gölcükler İstasyonu Depolamı Alanı'nda kalması nedeniyle
Izmir Büyü§ehir Belediye Encümenin 03.06.2019 tarih ve 96772592.302,03-01.593 sıyılr karınyla
kamulaşhnlmasını karar verilmiş ve bahse konu taşınmazrn devri talep edilmiştir. Mülkiyeti
belediyemize ait olan, İimir ili, Menderes İlçesi, Gölcükler Mahallesi, 10İ9 ada ld nolu panelde
kıyıth 7.343,00 m2 'lik tışınmaz için Büyü§ehir Belediyesince takdir edilen toplım 734308,00 -TL
kamulaştırma bedelinin 2 taksit halinde belediyemize ödenmesi ile 2942 @.4650) sayılı
kımulaştırma kanunun 30.Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kınununun Meclisin Görev ve Yetkileri''
Bölümünün 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla İlişkller 75 (d) mıddesi gereğince söz konusu
taşrnmazın iimir Büyü§ehir Belediye Başkanlığına devri hususunun görüşülmesi,

3- Belediyemizin Yol ve Çevre Düzenlenmesi Yapımı işinde kullanılmak üzere 27,06.2018 tarih ve
l3l417 sayılı İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile 12.018.506,-
(onikimilyononsekizbinbeşyüzaltı) TL kredi tahsis edilen söz konusu iş için Belediyemizce kşif
artışı yapılması hasıl olmuştur. Dotayısıyla İller Bankası A.Ş. den 2.452.756ŞV
(ikimilyondörtyüzetliikibin yediyüzellialtı Türk lirası otuzsekiz Krş) TL ile ilgili olarak İtler
Bankasından ek kredi kullanılarak Yol ve Çevre Düzenlenmesi Yapımı işinin yürütülebilmesi için,
Mectis Karan alınması gerekmektedir. Sonuç olarak söz konusu Menderes İlçesi Mahallelerinde
yapılacak olan asfal1 çalışmalarında kutlanılmak üzere, İller Bankası A.Ş. den 2.452.756J&TL
KDV dahil ek kredi kullanılması hususunun görüşülmesi,

4- İlgi: Degirrnendere Mahallesi Muhtarlığının 23.07.2019 tırihli dilekçesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait, Mend€res llçesi Değirmendere Inönü Mahalllesi Gazi Mustafa Kemal
Caddesi eski belediye hizmet binasında bulunan 12 nolu bağımsız bölümün ilgi dilekçe ile
Muhtarlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilıniştir. 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun "Belediyenin Yetki Ve İmtiyazları" bölümünde l5/h maddesi Aynı Kanunun
"Meclisin Görev ve Yetkileri" Bölümünün 18/e maddesi ve Diğer Kuruluşlarla Ilişkiler Başlıklı
Bölümün 75la_b-c-d maddesi gereği bahse konu taşınmazrn Değirmendere Mahallesi Muhtarlığına
hizmet binası oIarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,

5_5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Belediyemizde sözleşmeli

olarak görev yapacak olan 1 adet ekonoınist 09.08.2019 - 3|.l2.20l9 tarihlerini kapsayacak

sözleşmenin tam zamanlı otarak yenilenmesi ve çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele,

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün (IY) Sayılı Cetvel: Dolu -Boş Kadro
Durumu (Memur) gösterir cetvelde münhal bulunan Unvan Kodu, Unvan, Sınıf, Derece ve Adeti ile

birlikte kaşılık gösterilerek ihdas edilecek Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin net iıcretinİn tespit

edilmesini ve Genelgenin 3.maddesinde belirtilen oranda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun

görüşülmesi,

\TII- DiLEK vE TEME|INİLER.
IX-TOPLANTIYA KATrLMAYAN Mf,CLis Üynı,rnixiN MAZERETLERiNiN
GöRüŞüLMESi.
x-BiR soNRAKi TOPLANTININ GüN \T SAATİNİN TEsPİTi \T KAPAMŞ.
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