T.C.
ARDAHAN İL Ö ZE L İDARESİ
İl Genel Meclisi
Toplantı Tarihi

1.12.2020

Kararın Konusu

Karar No

35

Sözleşm eli Avukat, Mühendis, T ekniker ve M im ar Çalıştırılm ası.

A rdahan İl Genel M eclisi; M eclis Başkanı M urat D A LA N B A Y ’ m B aşkanlığında 12 İl Genel M eclis
Ü yesinin hazır bulunduğu; 1 Ü yenin katılm adığı (Sırrı Atalay CA NTÜRK), Toplantı yeter sayısının var olduğu
karar nisabının tam olduğu görüldü.
Konu: İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim M üdürlüğünün 26.11.2020 tarih ve 5067 sayılı
Sözleşm eli A vukat, M ühendis, T ekniker ve M im ar çalıştırılm ası konulu teklifin görüşülm esine başlandı.
KARAR
İdarem izde kısm i zam anlı sözleşm e yapılm ak suretiyle çalıştırılan 1 A vukat ile tam zam anlı sözleşm e
yapılarak çalıştırılan 5 M ühendis, 1 M im ar ve 1 Teknikerin sözleşm eleri 31.12.2020 tarihinde sona ereceğinden
dolayı K urum um uzla ilgili A dli ve İdari davaların takibi ve tem sili ile ilgili iş ve işlem lerin gerçekleşm esi,
2021 yılı yatırım ların daha hızlı etkin ve verim li bir şekilde yürütülm esi am acıyla 2021 yılında da tam zam anlı
A vukat, tam zam anlı çalıştırılacak avukat bulunam am ası durum unda kısmi zam anlı 1 A vukat ile tam zam anlı
5 M ühendis, 1 M im ar ve 1 T ek n ik er’ in çalıştırılm asına gerek görülmektedir.
İl Ö zel İdaresi bünyesinde tam zam anlı olarak çalışacak 5 M ühendis 1 M im ar ve 1 Tekniker, İl Özel
İdaresince yürütülen projelerin yaklaşık maliyet, kontrollük, geçici ve kesin kabul işlem lerinde yaşanan
sıkıntılarda göz önünde bulundurularak işin aciliyetine binaen İdarem izin sunmuş olduğu dolu ve boş kadroları
gösterir cetvellerde belirtilen 5 M ühendis, 1 M im ar ve 1 Tekiner’in bu itibarla; 5302 sayılı İl Özel İdaresi
K anununun 36. maddesi» 5393 sayılı K anunun 49. ve 85. m addeleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve M ali
Kontrol Genel M üdürlüğünün 2021 yılında sözleşm eli personellere ödenecek ücretlerle ilgili yayınlamış olduğu
genelgede belirtilen tam zam anlı Teknik H izm etler sınıfında çalıştırılacak olan m ühendislere ve teknikerlere
ödenm esi gereken ücreti aşm am ak kaydıyla M ühendislere 657 sayılı Devlet M em urları K anununa göre net
aylık maaş +130 ek ödem e + aile yardım ı + arazi zam m ı, T eknikerlere 657 sayılı Devlet M em urları
K anununa göre net aylık m aaş +85 ek ödem e + aile yardım ı + arazi zam m ı alacağı ayrıca 2021 Tem m uz
ayı zam m ının yansıtılarak m aaşların bu doğrultuda belirlenm esine, gereği için karar örneğinin İl Özel
İdaresine, tevdiine 01/12/2020 tarihli İl Genel M eclisi toplantısında oy birliği ile karar verildi.
İl Özel İdaresi ile ilgili adli ve idari davaların takibi ve tem sili iş ve işlem lerin gerçekleşm esi için 5302
Sayılı İl Özel İdaresi K anununun 36. m addesi, 5393 Sayılı Belediye K anunun 49. ve 85. m addeleri ile M aliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali K ontrol Genel M üdürlüğünün 2021 yılında sözleşm eli personellere ödenecek
v ücretlerle ilgili yayınlayacağı genelgede belirtilecek olan tam zam anlı çalıştırılacak A vukat için 657 sayılı
D evlet M em urları K anununa göre net aylık maaş tutarı, kısmi zam anlı çalıştırılacak A vukat için ise kısm i
zam anlı sözleşm eli personel net aylık maaş tutarı ve 2021 Tem m uz ayı zam m ının yansıtılarak m aaşların
bu doğrultuda belirlenm esine, ödenm esi gereken ücreti aşm am ak kaydıyla, 01/01/2021-31/12/2021- tarihine
kadar sözleşm eli avukat çalıştırılm asına, gereği için karar örneğinin İl Özel İdaresine, tevdiine İl Genel
M eclisinin 01/12/2020 tarihli toplantısında OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
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K arar No

7.12.2020

Kararın Konusu

36

07.12.2020 Tarihli il Genel M eclis Üyelerinin 57 işçi hakkında verm iş olduğu sözlü önergeleri.

A rdahan İl Genel M eclisi; M eclis Başkanı M urat D A LA N BA Y ’ m B aşkanlığında 12 İl Genel M eclis
Ü yesinin hazır bulunduğu; 1 Ü yenin katılm adığı (S im Atalay CA NTÜRK ), Toplantı yeter sayısının var olduğu
karar nisabının tam olduğu görüldü.
Konu: 07.12.2020 Tarihli İl Genel M eclis Üyelerinin sözlü önergeleri.
Teklifin Özü: A rdahan İl Ö zel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan 57 işçi
tarihinde görevlerine son verilen işçilerin tekrar göreve iade edilm elerinin tem enni edilmesi.

04.12.2020

KARAR

07.12.2020 tarihli 5. B irleşim 1. O turum unda İl Genel M eclis Üyeleri tarafından A rdahan İl Özel
İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan 57 işçi1 nin 04.12.2020 tarihinde görevlerine son. verilm esi
hakkm daki sözlü önerge yzerinde yapılan m üzakere sonucunda; işten çıkartılan 57 işçi' nin görevlerine tekrar
iade edilm esi; birleşime iştirak eden (13) meclis üyesinin tam am ının oybirliği ile tem enni etmekte olup, İl
Genel M eclisinin 07/12/2020 tarihli toplantısında oybirliği ile KABUL edilmiştir.
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