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TOPLANTIYA KATILMAYANLARLAR: Serdar ÇOLPAN

GÜNDEM l-Belediye Meclisinin 02.06.2022 tarih ve l08 nolu karan ile komisyona havale
edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kaldınlarak yerine İklim Değişikliği ve Sıfır
Atık Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmesi.

KARAR : Komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde Belediyemize ait Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü dolu kadro olduğundan 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahatli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin madde l 1 Kadro değişikliğinde "Boş memur
kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu
kadrolarda derece değişikliği meclis kırarı ile yapılır Boş kadro değişikliklerinde
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağh Kuruluşlan ile Mahalli İdare
Birtikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayıh cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayıIı
cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur."
denildiğinden, Belediyemiz Çevre ve Kontrol Müdürlüğü kadıosu dolu olduğundan iptal
edilememektedir.

Ayrıca, 17.04.2022 ıarih ve 31812 sayılı Resmi Gazete ile Belediye ve Bağh
Kuruluşlan ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikleyapılan değişiklik i[e(Değişik:RG-17/a l2o22-3l8r2|vavlmlanan EK-l: stl-toivı vı gaĞıı

KURUtUştARl itE MAHAtti ioınr sinlixltni TAsNiF cEn EtiNDE Belediyemiz c-7 Grubunda bulunmakta

olup, Norm xadro Yönetmeliğinin maddesi 2 fıkrası gereği, " Mahalli idareler kadrolarlnl Yönetmelİğin

ekinde yer alan E-2 Belediye ve ağll Kurutuşlarl İle Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro standartlarl
cetvellerinde her alt grup için beli enen standarda uygun olarak tespit ederler." Denildiğinden, {Değişik:RG-

17 l 4 l 2022-3L8l2l yaylmlanan EK - BELEDiYE VE BAĞtl KURutUştARl İtE MAHAtti iDARE BiRtiKtERi NoRM



KADRo STANDARTLAR| cETVELLERi'nde görüldüğü üzere zorunlu müdürlük|er arasına "İxİİvİ
DEĞİşİKLİĞİ vE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ "unvanlı kadro eklenmiştir. 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 18/l bendi (norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlannın
kadrolannın ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek) ve 48.maddesi (Belediye teskilatı
norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinde oluşur.
Beldenin nüfusü, fiziki ve çoğıafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde
sağlık, itfaiye imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşfurabilir.
Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclis kararıyla olur. )
hi,ikmü hakim olduğundan Genel idare Hizmetleri Sınıfında ikıim değişikıiği ve Sıfır Atık
Müdürü kadrosuıın 22.07 .2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetedeki Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin lO.maddesi gereği "14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı
Dev.Mem.Kanuna tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe
uygunolarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-S de Belediye ve Bağh Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri kadro cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise
(V) sayılı cetvel eskizsiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise
sunulur. Kadroların iptalinde de aynı usul uygulanır. Kadroların ihdas, iptal ve
değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-S Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalti İdareler Birlikleri kadro cetvellerinden (IV) ve §II) sayıiı cetveller
düzenlenir." diye belirtildiğinden, ikıim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kadrosunun
ihdas edilmesine Güven ÇİMEN ve Gönül YILMAZ kabul oy, etatan ÖZlÜnr ve Hatice
ALTAY konunun mecliste görüşülmesi yönünde oy kullanmıştır.
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