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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 
 

             Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, 2021 Yılı OCAK Ayı Toplantısını,  04 OCAK 

2021 - PAZARTESİ  günü saat  11.00’da Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece 

adresinde bulunan Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapacaktır. 

 

             Toplantıya ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi 

hükümleri gereğince duyurulur. 

 

G Ü N D E M   K O N U L A R I      : 

1) Belediyemiz bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere,  5393 Sayılı 

yasanın 25. maddesinin 1. fıkrası  hükümleri uyarınca, belediyemiz meclis üyeleri arasından (3) 

kişilik “Denetim Komisyonu”nun belirlenmesi için seçim yapılması.  

  

2) Belediyemiz bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere, 5393 Sayılı 

yasanın 25. maddesinin 1.  fıkrası  hükümleri uyarınca, belediyemiz meclis  üyeleri arasından 

oluşturulacak olan “Denetim Komisyonu”nun yapacağı çalışmalarda, kamu kurum ve 

kuruluşlarından veya kamu personeli dışında görevlendirilecek uzman kişi ve görev yapacakları gün 

sayısı ile bu görevlilere ödenecek brüt günlük ücretin belirlenmesi.  

 

3) Belediyemizde 2020 Yılında “Sözleşmeli Personel” olarak çalışan personelin, 5393 Sayılı Yasanın 

49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek 

ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle 2021 Yılında da “Sözleşmeli Personel” 

olarak istihdam edilmesi ve 2021 Yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi hususunun karara 

bağlanması.   

 

4)  2020 yılında Belediyemizde görev yapan “Geçici Yevmiyeli  İşçilerden” 5620 Sayılı Kanun 

hükümleri gereğince “Sözleşmeli  Personel”  statüsüne  geçmeyi  kabul  etmediklerinden “Geçici  

Yevmiyeli  İşçi” olarak çalıştırılmaları gereken   personelin,  iş  pozisyonlarının  2021  yılı  için  vize  

edilmesi  ve 2021 yılında  da  istihdamları  hususunun Müzakeresi.     

   

5) Belediyemizde  5620 Sayılı Yasanın 3. maddesi ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğin” 1. Maddesi hükümleri doğrultusunda “Mevsimlik İşçi” istihdam edilmesi ve bu 

hususta 2021 yılında ihtiyaç duyulan “Geçici İş Pozisyonlarının”  vize edilmesi ve buna ilişkin 

olarak hazırlanan “Vize Cetvellerinin” karara bağlanması. 

   

6)  Belediyemizde 2021 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) 

maddesi  hükümleri uyarınca,  kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” 

yapılmak suretiyle “Sözleşmeli Personel” istihdam edilmesi ve 2021 Yılı sözleşme ücretlerinin 

belirlenmesi. 

 

7) Belediyemiz Meclisinin 2021 yılında tatil edileceği ayın 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 

belirlenmesi.  

 

8) Belediyemiz 2021 Mali Yılı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin”  müzakeresi ve karara bağlanması.  
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9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve (2020/27) sayılı genelgesi gereğince; 

Belediyemize kira, ecrimisil, işgaliye, kullanım bedeli vb. bedeli ödemek suretiyle faaliyet gösteren 

işyerlerinden, pandemi dönemi süresinde faaliyetleri tamamen durdurulan, kısmen durdurulan veya 

ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelerden tahsil edilmesi gereken bedellerin alınmaması veya 

belli bir oranda indirim yapılması ya da ertelenmesi ve kiracıların sözleşme sürelerinin bu süreler 

kadar uzatılması hususlarının müzakeresi ve karara bağlanması. 

 

10) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin satış programına aldığı veya alacağı her türlü araç ve iş 

makinalarından, Belediyemizce ihtiyaç duyulanların 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi 

kapsamında satın alınması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 

 

11) Belediyemiz “2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

55. Maddesi gereğince meclise bilgi verilmesi.   

 

 

 


