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- Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis Başkanı
Sabahattin KAYA başkanlığında 04/01/2021 günü olağan toplantısını yapmak üzere Beldemiz ” Millet
Kıraathanesi ve Kültür Evi ”

toplantı salonunda saat ll.00”da toplandı. Meclis toplantısının 1.

_
Birleşiminde Gündemin 3. maddesinde bulunan Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Çalıştırılması
Konusunun Görüşülmesine Geçildi.

KARAR
i

. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.ve 4. fıkrasında “Belediye ve bağlı kuruluşlarında,

}

Norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, Veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi,bilişim ve iletişim,
_ planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir

ı vebölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager,
i

teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir denildiğinden ve
ayrıca 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 veya'

saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir denilmektedir. Bu itibarla;

KADRO-DERECE USULÜ ORANI

ÜCRET
l

Belediyemizde 2021 yılında Kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasının devam ettirilmesi düşünülen Elazığ
Barosuna kayıtlı avukatlardan 584 sicil numaralı Avukat Mehmet Salih DEMİRDAĞ ile Belediyemiz
arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde;
01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında Tavan Net ücretle Kısmi Zamanlı Sözleşme yapılmasına
sözleşmeli personele Maliye Bakanlığının 2021 Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri
hakkındaki Genelgesi kapsamında TAVAN ücretin ödemnesine (asgari geçim indirimi hariç) yıl içerisinde

= Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması halinde bu sözleşme ücretinin yeni bir meclis kararı
alınmasına gerek kalmaksızın aynı oran veya miktarda artırılmasına ve sözleşme yapılması için Belediye
Başkanı Sabahattin KAYA” ya yetki verilmesine meclisimizce, Yakup DEMİRDAĞ, Mehmet Hayri
ÖZELÇİ ve Orhan YÜKSEL” in RED diğer üyelerin kabul oyları sonucu ilgili maddenin KABULÜNE oy
çokluğuylkarar ve
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