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 Belediye Meclisi, 06.02.2020 Salı günü saat 14.00’da 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi ek fıkrası 

uyarınca Belediye Başkanı Koray Oktay ÖZTEN’in başkanlığında, meclis üyelerinin iştiraki ile Belediye meclis 

salonunda olağan olarak toplandı. 

           Belediye Meclisinin bugünkü olağan toplantısında gündemin 2 inci maddesini oluşturan, 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin (3.,4. ve 5. fıkralarında) sözleşmeli personel 

istihdamına imkan sağlayan, 4. fıkrasında “Avukat mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita 

mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu 

unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi 

amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün ve saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel 

çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için 

birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net 

ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün 

ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere 

Belediye meclisi kararı ile tespit edilir.” Denilmektedir. 

 Başkanlık Makamının 31.01.2020 tarihli ve E.178 sayılı onayı ile Belediyemizde kısmi zamanlı 

sözleşmeli personel çalıştırılmasının uygun görülmesi suretiyle, Belediyemiz mevcut norm kadrosunda 

münhal bulunan 5. dereceli Avukat kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle bir avukat ile ihtiyaca binaen 

3. dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle bir veteriner hekimin kısmi zamanlı 

sözleşmeli olarak çalıştırılması gerektiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 

çerçevesinde ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 gün ve 11493 sayılı emirleri 

gereğince, Avukat Cihad ÖZTÜRK ‘ün 2020 yılında da kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak 

çalıştırılması ve ödenecek net aylık ücretlerinin tespitine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.01.2020 

tarihli ve E.180 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; 

            Belediyemiz mevcut norm kadrosunda münhal bulunan 5. dereceli Avukat kadrosu karşılık 

gösterilmek suretiyle bir avukat kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması gerektiğinden, 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 

31/10/2005 gün ve 11493 sayılı emirleri gereğince, Avukat Cihad ÖZTÜRK’ün 2020 Yılında da kısmi 

zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve 2020 Yılında kendisine aylık net 1.500,00 

(BinbeşyüzTürkLirası) ücret ödenmesine,         
 

           Oy birliği ile karar verildi.            
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