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Norm kadro uygulaması

R A P O R VE K A R A R :

03/07/2006 tar hl Mecl s toplantısında kom syonlarımıza havale ed len Personel ve Eğ t m
Müdürlüğünün 27/06/2006 tar h ve 700 sayılı tel f ve l ş kler ncelend .

5393 Sayılı Beled ye Kanunu’nun 48.maddes nde “Beled ye teşk latı, norm kadroya uygun
olarak Yazı İşler , Mal H zmetler, Fen İşler ve Zabıta b r mler nden oluşur. Belden n nüfusu,
f z k ve coğraf yapısı, ekonom k, sosyal ve kültürel özell kler le gel şme potans yel d kkate
alınarak, norm kadro lke ve standartlarına uygun olarak gerekt ğ nde sağlık, tfa ye, mar, nsan
kaynakları, hukuk şler ve ht yaca göre d ğer b r mler oluşturulab l r. Bu b r mler n kurulması,
kaldırılması veya b rleşt r lmes beled ye mecl s n n kararıyla olur.” hükmü yer almaktadır.
Beled ye ve Bağlı Kuruluşları le Mahall İdare B rl kler Norm Kadro İlke ve Standartlarına
İl şk n Esaslar Bakanlar Kurulunca 29.11.2005 tar h nde kararlaştırılmış olup; 22.04.2006 tar hl
Resm Gazetede yayınlanmış
ve yayımı tar h nde yürürlüğe g rm şt r.
Norm kadro lke ve standartlarına göre Beled yem z C15 grubunda yer almış ve 4 adet Başkan
Yardımcısı,Yazı İşler Müdürü, Hesap İşler Müdürü, Fen İşler Müdürü, İmar ve Şeh rc l k
Müdürü, Teft ş Kurulu Müdürü, Tem zl k İşler Müdürü, Zabıta Müdürü, Hukuk İşler Müdürü,
Özel Kalem Müdürü ve 6 adet d ğer Müdürlükler olmak üzere toplam 15 adet Müdürlük ünvanı
uygun görülmüştür.
Halen Beled yem zde 11 aded dolu, 15 aded boş olmak üzere 26 Müdür kadrosu mevcuttur. Bu
mevcut Müdürlükler m zden bazıları h zmet alanlarının ve görevler n n b rb r ne yakınlığı
neden yle yürürlüktek yasal düzenlemeler gereğ nce daha önce b rleşt r lm ş olup; şu anda f len
faal yetler ne devam etmekted rler. Beled yem z n şu anda b r mler f len aşağıdak şek lded r:
1Özel Kalem Müdürlüğü
2Teft ş Kurulu Müdürlüğü
3Personel ve Eğ t m Müdürlüğü
4Yazı İşler ve Kararlar Müdürlüğü
5Hukuk İşler Müdürlüğü
6Emlak İst mlak Müdürlüğü
7Kültür Tanıtım ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü
8Gel rler ve Hesap İşler Müdürlüğü
9B lg İşlem Müdürlüğü
B lg ve
Amaçlıdır.
evrak olarak kullanılamaz.
10Mak ne İkmal Bakım
Onarım Resm
Müdürlüğü
11Ruhsat Denet m ve İkt sat Müdürlüğü
12İdar İşler Müdürlüğü
13Sosyal İşler Müdürlüğü
14Çevre Koruma Müdürlüğü
15Tem zl k İşler Müdürlüğü
16Sağlık İşler Müdürlüğü
17Veter ner İşler Müdürlüğü
18Zabıta Müdürlüğü
19İmar ve Planlama Müdürlüğü
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20Fen İşler Müdürlüğü
21Park ve Bahçeler Müdürlüğü
22Beled ye Traf k Müdürlüğü
şekl nded r.
Bu durumda 22 Müdürlüğümüz f len görev ne devam etmekte olup; 26 adet müdürlük kadrosu
da muhafaza ed lmekted r.
Norm Kadro İlke ve Standartları çerçeves nde Başkanlığımıza 9 adet zorunlu ve 6 adet d ğerler
müdür ünvanlarından seç lmek üzere toplam 15 adet b r m müdürlüğü tahs s ed ld ğ nden
Beled yem z b r mler n n ve organ zasyon yapısının aşağıdak şek lde yen den düzenlenmes
uygun olacaktır. Buna göre:
1 NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA GÖRE BELİRLENEN
ZORUNLU BİRİMLER VE GÖREV ALANLARI
1)ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
a)Özel Kalem ve Protokol İşler
b) Beyaz Masa
2YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Evrak Kayıt İşler
b) Encümen ve Mecl s İşler
c) Evlend rme İşler
d) İhale İşler
e) İnsan Kaynakları (Personel ve Eğ t m) İşler
NOT: Personel ve Eğ t m Müdürlüğü Yazı İşler Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
3 HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (5393/48. md. ve 5018 sayılı Yasalar gereğ Mal
H zmetler B r m n n görev n yürütmek üzere)
a) Hesap İşler
b) Gel rler
c) G derler
d) Muhasebe
4FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Fen İşler
b) Park Bahçe İşler
c) S v l Savunma Uzmanlığı
NOT: Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşler Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
5İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
a) İmar İşler
b) Zeşat
c) Planlama
https://webserver.zeytऀnburnu.bel.tr/webportal/webportal/karardok.php

2/5

09.05.2017

Meclऀs Kararı Dökümü

d) Har ta
e) Emlak ve İst mlak şler
NOT. Emlak ve İst mlak Müdürlüğü, İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
6TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Teft ş İşler
7TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a)Tem zl k İşler
b) Çevre Koruma İşler
NOT: Çevre Koruma Müdürlüğü, Tem zl k İşler Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
8ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
a)Zabıta H zmetler
b)Traf k İşler
NOT: Beled ye Traf k Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
9HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Avukatlık ve hukuk şler
NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA GÖRE DİĞER MÜDÜRLER
KATEGORİSİNDEN BELİRLENEN BİRİMLER VE GÖREV ALANLARI
10SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Sosyal H zmetler
b) Aşev
c) Özürlülere Yardım ve Destek H zmetler
d) Amatör Spor Kulüpler
11BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
a) Kültür h zmetler
b) Basın Yayın şler
c) Zeyt nburnu Yerel Kalkınma ve AB İl şk ler Koord nasyon Merkez
NOT: Kültür Tanıtım ve Hakla İl şk ler Müdürlüğü norm kadro le bel rlenen yen ünvana
dönüştürülmüştür.
12SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a)Sağlık İşler
b)Veter nerl k İşler
NOT: Veter ner İşler Müdürlüğü, Sağlık İşler Müdürlüğü bünyes ne alınmıştır.
13BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
B lg şlem h zmetler
14İKTİSAT VE KÜŞAT MÜDÜRLÜĞÜ
Ruhsat Denet m ve İkt sat İşler
15İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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a) İdar şler (santral, yemekhane, elektr k, su, yerleş m, tels z, b na bakım onarım ve tem zl ğ
v.b)
b) Satınalma şler
c)Mak ne İkmal Bakım ve Onarım şler
NOT: Mak ne İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, İdar ve Mal İşler Müdürlüğü bünyes ne
alınmıştır.
Yukarıda bel rt lenler dışında kalan ve dolu olan Müdür kadrolarının dondurulması
gerekmekted r.
2Başkanlığımızda 6 adet avukat kadrosu bulunmakta olup; 4’ü dolu 2’s boştur. Norm kadroya
göre 4 adet avukat kadrosu ver lm şt r.
3 Başkanlığımızda 3 adet müfett ş kadrosu bulunmakta olup; 3’ü de doludur. Norm kadroya
göre 6 adet müfett ş kadrosu uygun görülmüştür. 3 adet müfett ş kadrosu II sayılı cetvelle hdas
ed lm şt r.
4 Başkanlığımızda müfett ş yardımcısı kadrosu bulunmamaktadır. Norm kadroya göre 2 adet
müfett ş yardımcısı kadrosu uygun görülmüş olup; II sayılı cetvelle hdas ed lm şt r.
5 Başkanlığımızda 201 adet dar personel kadrosu bulunmakta olup; 117’s dolu, 84’ü boştur.
Norm kadroya göre 60 adet dar personel uygun görülmüştür. Norm kadro fazlası olan 57 adet
dolu dar personel kadrosu vardır.
6 Başkanlığımızda 81 adet Tekn k personel kadrosu bulunmakta olup; 52’s dolu, 29’u boştur.
Norm kadroya göre 30 adet tekn k personel uygun görülmüştür. Norm kadro fazlası olan 22 adet
dolu tekn k personel kadrosu vardır.
7 Başkanlığımızda 15 adet sağlık personel kadrosu bulunmakta olup; 7’s dolu, 8’ boştur.
Norm kadroya göre 10 adet sağlık personel uygun görülmüştür.
8Başkanlığımızda 12 adet yardımcı h zmet personel kadrosu bulunmakta olup; 3’ü dolu 9’u
boştur. Norm kadroya göre 20 adet yardımcı h zmet personel uygun görülmüştür. Buna göre 8
adet yardımcı h zmet personel II sayılı cetvelle hdas ed lm şt r.
9 Başkanlığımızda Zabıta Am r kadrosu bulunmamaktadır. Norm kadroya göre uygun görülen
5 adet Zabıta Am r kadrosu II sayılı cetvelle Başkanlığımızda
bulunan ve norm kadroda bulunmayan 5 adet boş Zabıta Başkom ser
kadrosuyla değ şt r lm şt r.
Başkanlığımızda 9 adet Zabıta Kom ser kadrosu bulunmakta olup; 6’sı dolu 3’ü boştur. Norm
kadroya göre 10 adet Zabıta Kom ser kadrosu uygun görülmüştür. Buna göre 1 adet Zabıta
Kom ser kadrosu II sayılı cetvelle hdas ed lm şt r.
Başkanlığımızda 98 adet Zabıta Memuru kadrosu bulunmakta olup; 56’sı dolu, 42’s boştur.
Norm kadroya göre 60 adet zabıta memuru kadrosu uygun görülmüştür.
Ayrıca norm kadroda bulunmayan ve beled yem zde mevcut 1 adet Başkom ser kadrosu ve 10
adet Zabıta Kom ser Yardımcısı
kadrosu doludur.
10 Başkanlığımızda 414 adet sürekl şç kadrosu mevcut olup; 146 aded dolu, 268 aded
boştur. Norm kadroya göre 135 sürekl şç kadrosu uygun görülmüştür. Norm kadro fazlası olan
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11 adet dolu
sürekl şç kadrosu
bulunmaktadır.
11 Başkanlığımızda 27 adet geç c şç çalıştırılmaktadır. Norm le ver len memur sayısının %
40’ı olan oran aşılmamıştır.
SONUÇ OLARAK:
a) B r m müdürlükler n n yen den düzenlenmes ve mevcut müdürlüklerden bazılarının norma
uygun şek lde b rleşt r lmes , b rleşt r len müdürlükler n dem rbaş, personel, bütçe, görev ve
sorumlulukları le tüm ş ve şlemler n n yen den düzenlenen müdürlüklere devred lmes ;
bundan sonrak h zmetler n yukarıda bel rt len müdürlükler tarafından yürütülmes ,
b) Norm kadro lke ve standartlarına göre hazırlanarak ekte sunulan kadro değ ş kl kler
kom syonumuzca uygun görülmüştür. Mecl s n tasv b ne sunulur." şekl nde hazırlanan Hukuk
ve Bütçe Kom syon Raporu Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 07/07/2006 tar hl Temmuz ayı
toplantısının 3. b rleş m nde okundu. Yapılan müzakereler sonucu raporun kom syondan geld ğ
şekl le KABULÜ oy b rl ğ le kararlaştırılmıştır.

Bahatt n ÜNVER

Yasem n ÇON

Hakan DERVİŞ

Meclऀs 2.Başkan Vekऀlऀ

Dऀvan Katऀbऀ

Dऀvan Katऀbऀ

GÖRÜLDÜ
....../....../2006
Gökhan KASAP
Beled ye Başkan V.
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