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KARAR SAYISI- 039 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan 

oturum açıldı, gündem tetkik edildi. 

KARAR SAYISI- 040 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında “Belediye ve 

Bağlı Kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile 

çalıştırılabilir,  sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro 

unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını 

geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir, genel hükümlere göre birinci dereceden 

kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek 

kadro derecesinin 1 nci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda 

belirtilen usule göre tespit olunur” denilmekte olup ancak Belediyemizde, 5393 Sayılı Kanunun 

49. md.si gereği kurumumuzun  personel ödeneğinin %30’u aşması dolayısıyla 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 49. md.sinde belirlenen özelliklerde Belediyemizin ihtiyacı olan, sözleşmeli 

personel (Mühendis)   çalıştırılması için, 5393 Sayılı  Kanunun Geçici 1.Maddesi gereği  İçişleri 

Bakanlığın izni gerekmektedir. 

Bu itibarla; Belediyemiz Fen İşlerine bakan arkadaşın emeklisinin yakın olması,Fen işleri 

hizmetlerinin ve işlemlerinin yoğunluğu , mevcut personelimizin yeterli olmaması ve İlçemizin 

yapılacak olan Barajdan dolayı istimlak ve buna benzer diğer konularda sıkıntılar olabileceğinin  

öngörülmesi nedeni ile Fen İşleri Hizmetlerimizin aksamadan yürütülebilmesi için   5393 sayılı 

Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca;  Belediyemizde münhal bulunan  4. derece 

Mühendis kadrosunda   Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendisin izin verildiği tarihten itibaren 

31/12/2009 tarihine kadar çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi KARAR SAYISI- 041 :  İlçe 

Merkezi Lise caddesi üzerinde bulunan sanayinin;iş yeri sayısının az olması,ara sokakların çok 

kötü olması,iş yerlerinin güvenliğinin olmamasından  dolayı, Barhal ve ispir çayının birleştiği 

yerden itibaren melodi düğün salonunun yan tarafında bulunan 142 ada 41 nolu Maliyeye ait 

parsel,29 nolu Hasan ÜNAL’ ait parsel,30 nolu Ahmet ERBAŞ’a ait parsel,32 nolu Mehmet 

DEMİRCİ’ye ait ait parsel,35 nolu Hatice ALTUNBİLEK’e ait parsellerin kiralanarak sanayi sitesi 

yapılmasına oy birliği ile karar verildi.     

KARAR SAYISI- 042 : İlçemizin lise ve İnönü caddesinin üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan 

sonra gidiş geliş yolunun ayrı olması ve aydınlatmanın daha iyi olması için ara dönüş yoları 

bırakıldıktan sonra yolun orta kısmına yukarı çiçeklik ve aydınlatmanın yapılmasına oy birliği ile 

karar verildi.  
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