
MECLİS KARAR ÖZETLERİ 
  

KARAR SAYISI- 1:  Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. 

Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

  

KARAR SAYISI- 2: 2016 Yılı Haziran ayı meclis karar özetlerinin okunması. 

2016 Yılı Haziran ayı Meclis karar özetleri Meclis Başkan Vekili Osman ÜNAL tarafından 

okundu. 

  

KARAR SAYISI- 3: 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince 

Yusufeli Belediyesi Norm Kadro Cetvellerinin düzenlenmesinin görüşülmesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.Maddesi gereğince 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmelik 

çerçevesinde kurumumuzda mevcut memur kadroları ve işçi kadrolarının norm kadroya 

uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Belediyemiz,  22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik gereğince ilçe belediyesi olması münasebetiyle nüfusu ve niteliği bakımından D 

grubu belediyelerden D-6 grup belediye olarak yer almıştır. 

Belediyemizin dahil olduğu grupta 76 memur, 38 sürekli işçi istihdamı için norm kadro 

belirlenmiştir. Belediyemiz D-6 grubu belediyeler grubunda yer almaktadır.  D-6 grubunun 

norm kadro cetvelinde 4 adet zorunlu müdürlük (Mali Hizmetler, Fen İşleri, Yazı İşleri ve İmar 

Şehircilik Müdürlükleri) ve 4 adet diğer müdürlükler bulunmaktadır. Diğer müdürlüklerin 

listesinin yer aldığı 3 nolu cetvelde yukarıda parantez içinde belirttiğimiz müdürlükler mevcut 

fakat yazı işleri müdürlüğü yoktur. Yazı İşleri Müdürlüğü 3 numaralı listede yer almadığından 

onun yerine en yakın birim olarak 3 nolu listede yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünün yazı işleri müdürlüğü yerine ihdas edilmesi uygun görülmüştür.    

Meclisimizce, 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Yönetmelik gereğince, belediyemize ihdas edilen mevcut memur kadrolarının norm 

kadroya uygun hale getirilerek, kadroların ihdas ve iptal edilmesi, norm  kadrolarda sınıf, 

unvan ve derece değişikliği yapılması, norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde kadro 

kütüğündeki derece aralığı esas alınarak mevcut kadroların norm kadroya uygun olması 

görüşülerek; 

02.10.2006 tarih ve 33 sayılı meclis kararı, 07.05.2007 tarih ve 31 sayılı meclis kararı, 

05.10.2010 tarih ve 65 sayılı meclis kararı, 05.02.2013 tarih ve 11 sayılı meclis kararı, 

01.07.2014 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen kadroların kabulüne, 5393 Sayılı 

Kanunun 49. Maddesi gereğince, 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm 



Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikteki 

norm kadro cetveliyle uyumlu hale getirilen ekteki norm kadro cetvelinin yazıldığı gibi kabul 

edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

KARAR SAYISI- 3: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden araç talep edilmesi 

Yusufeli Belediyesi ilçe halkının hizmet taleplerini yerine getirmeye çalışmakta, ancak kısıtlı 

imkanlar nedeniyle taleplere yetişememektedir.  İlçemiz, coğrafi yapısı nedeniyle sel ve 

benzeri afetlere de maruz kalmakta ve  Yusufeli turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğundan 

bu zararların telafi edilmesi ilçemiz adına ivedilik kazanması gerekmektedir. 

Belediye hizmetlerinin aksamaması, ilçe halkının taleplerinin karşılanabilmesi ve adı geçen 

hizmetlerin sorunsuz bir şekilde ifa edilebilmesi için belediyemizin araçlara ihtiyacı 

bulunmaktadır. Ancak Yusufeli Belediyesinin maddi olanakları ile bu araçların temin edilmesi 

mümkün olmadığından, 34 UZ 6356 plakalı ambulans, 34 KKB 47 ve 34 KKB 67 plakalı 

kamyonların (çekici) talep edilmesi gerekmektedir.  Ayrıca, ilçe merkezini besleyecek yeterli 

cazibeli su kaynağı olmadığından, su pompalarıyla su basılarak ilçenin su ihtiyacı 

karşılanmaktadır.  Zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle su pompası otomatik 

olarak devre dışı kaldığı için, ilçe merkezi ve mahallelerinde su kesintileri yaşanmaktadır. Bu 

nedenle bir adet jeneratöre de ihtiyacımız vardır.  

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Yukarıda adı geçen ihtiyaç fazlası araçların ve 

jeneratörün belediyemize imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak devredilmesi için talepte 

bulunulmasına meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.  
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