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MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 
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ÇAĞLAYAN, ALİ GÜL, DENİZ BEKTAŞ, AYNUR ÇELİK, BARBAROS KİRİŞ,  

ÖZGÜR ÖZCAN, İBRAHİM İNCESU, ALİ ÜSTÜN, MUSTAFA AVDAN, İBRAHİM 

KARABULUT, NİMET ERGÜN, EDİBE TOKMAK YILMAZ,  EYLEM ÖZDEMİR, 

HÜSEYİN ÇETİN, KUBİLAY KESGİN,  RİFAT BIÇAK, İMAM KOCADAĞ, HÜSNÜ 

BOZTEPE, A.BARKIN DURMUŞÇELEBİ, ÖZGÜR KANER, NEDİM ASLAN, 

MECİT BOZKURT, SEZGİN ÖZGEN, ŞENOL MALKOÇ, HARUN DURSUN, 

MUSTAFA YILDIZ.   

 

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: SABAHATTİN UÇAR, DENİZ 

ÇITAK.  

 

KONU: İptal-İhdas. 

 
 Belediye Meclisimizin 05.11.2019 Tarihli birleşiminde görüşülen; İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğünden kayıtlı 31.10.2019 tarih ve 65672119-301.03-E.3165 sayılı Başkanlık 

yazılı önergesi.  
 22 Şubat 2007  tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına 

Dair Yönetmeliğin  9.  Maddesindesinin 3. bendinde  “Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları 

Cetvellerinde her alt grup için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında 

aktarma yapılamaz. Ancak, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi 

alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve 

kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet 

personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı 

ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına 

sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı 

çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak 

aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro 

sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için 

norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak 

sayı kadar kadro unvanı, aktarma yapılacak gruba ait listelerden seçilerek ve Yönetmeliğin 

ekinde yer alan (I) sayılı kütüğe uygun olarak belirlenir. Bu şekilde yapılacak aktarmalara 

ilişkin ihdas veya boş kadro değişiklik cetvelleri 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” Denilmektedir.  

  

 Bu nedenle Çiğlimizin artan  nüfusu  Kentsel değişim ve dönüşüm projeleri 

çerçevesinde kamu  hizmetlerimizin daha etkin ve daha hızlı verimli olarak sunulabilmesi 

bakımından, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (I) fıkrasına dayanılarak,   Belediye 

Meclisimizin   07.05.2015 tarih ve 2015/45 sayılı Meclis kararına istinaden oluşturulmuş  
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bulunan,  Yardımcı hizmetler sınıfında boş bulunan kadroların yüzde ellisi oranında  Teknik 

hizmetler sınıfına aktarılması için düzenlenen Boş kadro değişiklik (İptal-İhdas) cetvelleri 

yazımız ekinde sunulmuş olup, Meclisimizce bir karar alınması hususunda tensiplerinize arz 

ederim. Denilmektedir. 

 

 Yukarıda metni yazılıİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden kayıtlı olarak gelen 

Başkanlık yazılı önergesi meclisimizde okunarak müzakere edilmiş olup;   22 Şubat 2007  

tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Ve Bağlı 

Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  

9.  Maddesindesinin 3. bendinde  “Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup 

için tespit edilen statü, unvanlar ve personel grupları arasında aktarma yapılamaz. Ancak, 

mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit 

edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro 

standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından 

her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel 

gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle 

meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması 

durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak 

kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz 

konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro 

standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak sayı kadar 

kadro unvanı, aktarma yapılacak gruba ait listelerden seçilerek ve Yönetmeliğin ekinde yer 

alan (I) sayılı kütüğe uygun olarak belirlenir. Bu şekilde yapılacak aktarmalara ilişkin ihdas 

veya boş kadro değişiklik cetvelleri 3 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir.” Denilmektedir.  

  

 Bu nedenle Çiğlimizin artan  nüfusu  Kentsel değişim ve dönüşüm projeleri 

çerçevesinde kamu  hizmetlerimizin daha etkin ve daha hızlı verimli olarak sunulabilmesi 

bakımından, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (I) fıkrasına dayanılarak,   Belediye 

Meclisimizin   07.05.2015 tarih ve 2015/45 sayılı Meclis kararına istinaden oluşturulmuş  

bulunan,  Yardımcı hizmetler sınıfında boş bulunan kadroların ekli Boş Kadro Değişiklik 

Cetvelinde yer alan YSH (Yardımcı Hizmetler Sınıfı )listesinde yazılı kadroların Teknik 

Hizmetler Sınıfına aktarılması ayrıca aktarılması yapılan yeni teknik kadrolardan ihtiyaç 

duyulması halinde 2019-2020 yıllarında Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile sözleşmeli 

personel olarak çalıştırılmalarına ve ücretlerinin ise 2019 yılında yayınlanmış ücret tablosu ile 

2020 yılı için yayınlanacak Hazine ve Mali Bakanlığı ücret tablosundan ödenmesine 

meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 
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