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1 

11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli SH 1.dereceli veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 
ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan adamızdaki başıboş ve sahipli hayvanların bakımı 
ve aşılanması için Belediyemiz bünyesinde Avşa mahallemizdeki hayvan barınağında veteriner hekim çalıştırmak 
zorunluluğumuz kapsamında; Avşa hayvan barınağında tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalışması ve Belediyemizin 
hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla 1 adet tam zamanlı veterinere ihtiyacımız olduğunu söyledi. 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı 
Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2023 yılında net ücret ile tam 
zamanlı sözleşmeli veteriner çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla 
yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla yukarıda 
belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine 
istinaden 2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin çıkacak  genelgeye göre 10.267,00-TL  net ücret ve 
ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa 
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 
ücretinin belirlenmesi  hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını 
oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm 
Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli 
personele 2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen 
tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 
2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.176,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

3 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 
ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını 
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oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm 
Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli 
personele 2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen 
tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 
2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.176,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir 

4 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 
ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını 
oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm 
Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli 
personele 2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen 
tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 
2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.739,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

 
 

5 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net ücretinin 
belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare 
birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 döneminde geçerli 
olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2023 yılında 
yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. 
Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 
1. Dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2023 yılında 5393 sayılı 
kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 yılında sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak personelin genelgeye göre 11.788,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 
mühendis çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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6 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli tekniker kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasını oylarınıza 
sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. 
sınıfında bulunan 1. Dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2023 
yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 yılında 
sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 12.350,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, 
tam zamanlı tekniker çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

 
7 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli G.İ.H 3.dereceli eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılmasını oylarınıza 
sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu 
G.İ.H. sınıfında bulunan 3. Dereceli Eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 
2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 
yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.350,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı eğitmen çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

8 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli G.İ.H 3.dereceli eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 
ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılmasını oylarınıza 
sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu 
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G.İ.H. sınıfında bulunan 3. Dereceli Eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 
2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 
yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.350,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı eğitmen çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

 
9 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli G.İ.H 3.dereceli eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net 

ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile 
Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 
döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 
belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılmasını oylarınıza 
sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu 
G.İ.H. sınıfında bulunan 3. Dereceli Eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 
2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 
yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 10.350,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin 
ödenmesine, tam zamanlı eğitmen çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

 
10 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net ücretinin 

belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mühendis kadrosuna 
alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı 
Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine 
istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak 
sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2023 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı 
sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan 
oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak 
olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2023 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli 
personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel 
Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 
11.788,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı mühendis çalıştırılmasına ve hazırlanacak 
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dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
11 11/01/2023 2/1 Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mimar kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net ücretinin 

belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare 
birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2023 ve 31.12.2023 döneminde geçerli 
olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2023 yılında 
yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda 
bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. 
Dereceli Mimar kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2023 yılında 5393 sayılı 
kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden 2023 yılında sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak personelin genelgeye göre 11.788,00-TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı mimar 
çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


