T.C.
İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
MART AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR 25 Gündemin birinci maddesi; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 26.03.2010 tarih ve 1695 sayılı kararı ile belirlenen ilçemiz Kentsel Sit Sınırı
içerisinde bulunan Bulgurcu, Fırınönü, Karamustafa Paşa, Karakoyunlu, Yarım ve Yeni Cami
Mahalleleri Sit Alanları içerisinde bulunan binalara ilişkin bedel sınıflandırılması görüşülmek
üzere İncesu Belediyesinin 06.02.2012 tarih ve 18 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olup; İmar Komisyonunun 22.02.2012 tarih ve 05 nolu raporu okundu;
Yapılan müzakere neticesinde;
İlçemiz sit alanı içerisinde bulunan tescilli yapılara ilişkin değerlendirme ve tespitlerinin
devam etmesi nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 26: Gündemin ikinci maddesi; İlçemiz Vali İhsan Aras Mahallesi 702 ada 5
parsel numaralı taşınmazın maliki tarafından belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
yapılan itirazın değerlendirilmek üzere İncesu Belediyesinin 06.02.2012 tarih ve 20 sayılı kararı
ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup; İmar Komisyonunun 22.02.2012 tarih ve 04 nolu
raporu okundu;
Yapılan müzakere neticesinde;
Vali İhsan Aras Mahallesi 702 ada,5 nolu parselin bulunduğu yapı adası içerisinde
bulunan SY imar planı lejantına göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 65.
Maddesi uygulanması yasaklanmıştır. Mehmet BAYAM tarafından yapılan değerlendirilecek
plancı görüşünün de uygun olması nedeniyle ilgili yapı adasında SY rumuzunun kaldırılarak
yerine hmax 12,50 konulmasına ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar plan tadilatının uygun
olacağında;
5393 sayılı kanunun 24. maddesince İmar Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile
karar verildi
KARAR 27: Gündemin üçüncü maddesi; Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan
İncesu Taşkın Koruma Barajının 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılmak üzere İncesu
Belediyesinin 06.02.2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup;
İmar Komisyonunun 22.02.2012 tarih ve 03 nolu raporu okundu;
Yapılan müzakere neticesinde;
Aksubağları mevkiinde yer alan baraj alanına ilişkin 1/25000ve 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planları tamamlanarak belediyemize henüz gelmemesinden dolayı 1/1000 ölçekli
uygulamalı imar plan tadilatının daha sonra görüşülmek üzere reddine;
5393 sayılı kanunun 24. maddesince İmar Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile
karar verildi
KARAR 28: Gündemin dördüncü maddesi; Norm Kadro İlke ve Standartları cetveline
göre sözleşmeli personellerin kadro karşılıklarının görüşülmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün
02.03.2012 tarih ve 74 sayılı onayı meclise okundu,
Yapılan müzakere neticesinde;
5393 sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi “Belediye ve bağlı kuruluşlarda, norm
kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,
planlama, araştırma ve geliştirme ve danışmalık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve
bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire veteriner, kimyager,
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teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir” hükmü
gereğince Belediyemiz Norm kadrosunda bulunan, 7 dereceli 4 adet Çözümleyici, kadrolarına
karşılık Seda Albayrak, Ahmet Çakır, Volkan Recep Şeyhoğlu ve Mehtap Kalkan İncesu
Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve 102 sayılı kararı ile tam zamanlı sözleşmeli personel
olarak 2012 takvim yılında çalışmak üzere sözleşmeleri yapılmıştı.
Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.02.2012 tarih ve 4152
sayılı yazısında;
Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmeliğin “ Unvan Değişikliği sınavına tabi olan kadrolarına atanacak özel şartlar” başlıklı 7
inci maddesinin ( e ) bendinde “Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından
onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek” hükmü yer
aldığından konunun hükümler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre çalışan sözleşmeli
personellerin kadro karşılıklarının uygun olmadığından, bazı kadroların tenkisi ve yerine kadro
ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, yazı ekinde sunulan II sayılı boş kadro değişiklik
cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (I) bendi gereğince tasdikine,
Yine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı gereğince belediyemizde
5393 sayılı Belediye Kanunun 49 maddesince Belediyemiz Norm kadrosunda bulunan, 4 adet
Çözümleyici, kadrolarına karşılık tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan
personellerden;
8 dereceli 1 adet Programcı kadrosuna karşılık Seda ALBAYRAK, 8 dereceli 1 adet
Ekonomist kadrosuna karşılık Ahmet ÇAKIR ve 7 dereceli 1 adet Tekniker kadrosuna karşılık
Volkan Recep ŞEYHOĞLU’nun 2012 takvim yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak
5393 sayılı kanunun 49. Maddesince çalışmalarına;
Sözleşmeli personellerinin ücretlerinin İncesu Belediye Meclisinin 05.12.2011 tarih ve
102 sayılı kararı ile belirlenen Çözümleyici kadrosunda karşılık aldıkları ücretlerinin aynı şekilde
devam etmesine;
5393 sayılı kanunun 49. Maddesince oy birliği ile karar verildi.
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