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ÖZETİ
Kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve maaş tespiti
MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Meclis Başkanı Dr.Ufuk SESLİ başkanlığında, üyeler Ruhi AKŞAN, Macit
GENCEROĞLU, Cemal İRİM, İsmet GENÇER, Arif UYGUNER, Durmuş KÖPÜKLÜ,
Veysel BAKICIOL, İsmail EKEROĞLU, Ziya GÜLER mevcudiyetiyle; Süleyman Ferit
SIRIMCI, Veli ULUDAĞ, Mehmet ÇIPLAKLI, Yasemin ALBAŞOĞLU, Osman KADAN,
Mehmet OTUZBİR yokluğunda;
KARAR
Belediye Meclisimizin 2016 Yılı Toplantı Döneminin Şubat Ayı Olağan
1.Birleşiminde gündeme 3 üncü ek önerge olarak alınan ve Belediye Meclisimizin 01.02.2016
tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kadro karşılığı tam zamanlı
sözleşmeli personel çalıştırılması ve maaş tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun
03.02.2016 tarih ve 18 no.lu kararı Meclis'te okundu. Plan ve Bütçe Komisyonunun
03.02.2016 tarih ve 18 no.lu kararında; Meclis' e sunulan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 63 sayılı önergesinde;
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak
ayında yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu Genelgesinde
"…Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir
belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi
çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden sonra çalıştırılmaya devam olunacak veya 2016 yılında
ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Sözleşmeli
Ücret Cetveli' nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine
yetkilidir."
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen
iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir
kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de
açıkça karara bağlanacaktır…" denilmekte olduğu,.
Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3. Fıkrasında "Belediye ve bağlı
kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk,
ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı,
tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve
teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen
hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra
uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı
için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları
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Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını
geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir." Hükmüne yer verildiği anlaşılmıştır.
Önerge ekindeki Özel Kalem'in 01.02.2016 tarih ve 24 sayılı yazısı ile 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş Sağlığı Ve Güvenliği alanında görev yapmak
üzere işyeri hekimliği belgesine sahip tabip çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğunun bildirilmiş
olduğu, yine Özel Kalemin 01.02.2016 tarih ve 25 sayılı yazı ile 6360 Sayılı Kanunla
Belediye sınırlarımız İlçe sınırlarına kadar genişletilmiş olduğu, 36 köy mahalleye
dönüştürülerek Belediyemize bağlı mahalle sayısı 17'den 59'a çıktığından dolayı hem
belediyemizin rutin iş yoğunluğu hem de yeni bağlanan mahalleler ile ilgili iş yoğunluğunun
Hukuk İşleri Müdürlüğünün işlerinde artışa neden olduğu, bu nedenle Belediyemizce yapılan
hizmetlerin gerçekleştirilmesinde iş ve işlemlerin daha düzenli, denetimli ve hızlı bir şekilde
yürütülebilmesi için bir adet Kadro Karşılığı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına ihtiyaç
duyulduğunun bildirilmiş olduğu,
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 01.02.2016 tarih ve 81 sayılı yazısı ile Fen
İşleri Müdürlüğündeki işlerin düzenli, denetimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve aynı
zamansa çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında gerekli bilgi ve eğitimi bulunan
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi olan bir adet kadro karşılığı sözleşmeli Mühendise
ihtiyaç duyulduğunun bildirilmiş olduğu anlaşılmış ve sözleşmeli olarak çalıştırılması talep
edilen 1 adet Mühendis, 1 adet Tabip ve 1 adet Avukatın sözleşmeli olarak çalıştırılıp
çalıştırılmayacağı, çalıştırılacaksa ödenecek olan ücretinin ve ek ödeme tutarının belirlenmesi
hususunda Meclis Kararının alınmasının talep edildiği tespit edilmiştir.
Yapılan görüşmeler ve açık oylama sonucunda; talep edilen 1 adet Mühendis, 1 adet
Tabip ve 1 adet Avukat kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması
hususunda Komisyon Üyeleri Ziya GÜLER ve İsmail EKEROĞLU' nun red oyu
kullandıkları, Komisyon Başkanı Macit GENCEROĞLU ile Komisyon Üyesi Veli ULUDAĞ'
ın 1 adet Mühendis, 1 adet Tabip kadrosu karşılığında sözleşmeli personel çalıştırılması
hususunda kabul oyu, 1 adet Avukat kadrosu karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması için
red oyu kullandıkları, diğer Komisyon Üyesi Cemal İRİM' in ise talep edilen 1 adet
Mühendis, 1 adet Tabip ve 1 Adet Avukat kadrosu karşılığında tam zamanlı sözleşmeli
personel çalıştırılması hususunda kabul oyu kullandığı görülmekle; Meclis' e sunulan önerge
de belirtilen ihtiyaca göre Fen İşleri Müdürlüğünce talep edilen 1 Mühendis kadrosu ile Özel
Kalem' in talep ettiği 1 Tabip kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelin
çalıştırılmasına, sözleşmeli personellerin ücretlerinin asgari geçim indirimi hariç olmak üzere;
1
1

adet
adet

Mühendis
Tabip

(net) 2.542,72 TL (tam zamanlı)
(net) 2.421,72 TL (tam zamanlı)

olarak belirlenmesine; ek ödeme oranı ve brüt tutarlarının ise;
Adet
1
1

Unvan Tipi
Mühendis
Tabip

Ek Ödeme Oranı (%)
(tam zamanlı)
130
(tam zamanlı)

Ek Ödeme Tutarı (Brüt) TL
1.096,89
170
1.434,39

olarak belirlenmesine, Özel Kalemin talep ettiği 1 Avukat kadrosu karşılığı ise
sözleşmeli personel çalıştırılmamasına Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildii,
denildliği anlaşıldı. Konu ile ilgili Meclis' te yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı Dr.Ufuk
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SESLİ' nin Belediyemizde görev yapan kadrolu 1 adet Avukatın olduğunu ve Hukuk İşleri
Müdürlüğünün iş yoğunluğu nedeniyle Belediyemize temsil etmeye yetkili bir Avukata daha
ihtiyaç duyulduğunu beyan ederek komisyon raporunun değiştirilerek oylanması yönündeki
önerisi ile Meclis üyesi Veysel BAKICIOL' un Adalet ve Kalkınma Partisi grubu olarak red
oyu kullanacaklarını dair beyanının ardından yapılan açık oylama neticesinde; Meclis Üyeleri
Veysel BAKICIOL, İsmail EKEROĞLU ve Ziya GÜLER' in red oyu kullandıkları, Meclis
Başkanı Dr.Ufuk SESLİ ile diğer meclis üyeleri Ruhi AKŞAN, Macit GENCEROĞLU,
Cemal İRİM, İsmet GENÇER, Arif UYGUNER, Durmuş KÖPÜKLÜ' nün ise kabul oyu
kullandıkları görülerek, kadro karşılığı tam zamanlı 1 adet Mühendis, 1 adet Tabip ve 1 adet
Avukat çalıştırılmasına, sözleşmeli personellerin ücretlerinin asgari geçim indirimi hariç
olmak üzere;
1
adet
Mühendis
(net) 2.542,72 TL (tam zamanlı)
1
adet
Tabip
(net) 2.421,72 TL (tam zamanlı)
1
adet
Avukat
(net) 2.350,43 TL (tam zamanlı)
olarak belirlenmesine; ek ödeme oranı ve brüt tutarlarının ise;
Adet Unvan Tipi
Ek Ödeme Oranı (%)
Ek Ödeme Tutarı (Brüt) TL
1
Mühendis
(tam zamanlı) 130
1.096,89
1
Tabip
(tam zamanlı) 170
1.434,39
1
Avukat
(tam zamanlı) 130
1.096,89
olarak belirlenmesine, karardan iki suretinin Bayındır Kaymakamlığına
gönderilmesine, bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Mali
Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine, bir suretinin de Yazı İşleri Müdürlüğünde Meclis
Kararları dosyasına konulmasına Meclisimizce mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Dr.Ufuk SESLİ
Meclis Başkanı
(İmza)

Veli ULUDAĞ
Katip (Asil)
(Katılmadı)

Cemal İRİM
Katip (Yedek)
(İmza)

