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MECLİS KARARI

Karar No
2020/79

KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi
ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden alınan 11/09/2020 tarih ve 2020/50 sayılı meclis kararının 11/09/2020
tarih ve 2020/49 sayılı karara istinaden yeniden değerlendirilmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 02.11.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk
Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve E.1344 sayılı teklifi
ve eki;
İlgi : a) 25/08/2020 tarih ve 26532899-907.02-E.979 sayılı yazımız
b) 03/09/2020 tarih ve 26532899-902-E.1028 sayılı yazımız.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları
İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden
“belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan iki adet kadronun eğitmen kadrosuna dönüştürülmesine”
ilişkin Belediye Meclisimize havale edilen ilgi (a) yazımız, Belediye Meclisimizin 11/09/2020 tarih ve 2020/49
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve kadro değişikliği yapılmıştır. Söz konusu değişiklik teklifi dikkate alınarak
hazırlanan ve Belediye Meclisimize havale edilen ilgi (b) yazımızda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu
maddesine istinaden belediyemiz norm kadro cetvelindeki eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere sözleşmeli
personel çalıştırılması düşünüldüğünden çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi talep edilmişti.
Söz konusu teklifimiz meclis ihtisas komisyonlarımızca görüşülmüş, komisyon raporuna istinaden Belediye
Meclisimizin 11/09/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararı ile bir adet sözleşmeli personel ücreti belirlenmiştir.
Ancak ilgi (b) yazımız, ilgi (a) yazımız düşünülerek hazırlandığından ilgi (b) yazımıza istinaden alınan
11/09/2020 tarih ve 2020/50 sayılı meclis kararının, 11.09.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararına istinaden yeniden
değerlendirilebilmesi için teklifimizin Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Eylül ayı meclis toplantısının gündemine alınan İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25/08/2020 tarih ve E.979 sayılı teklifine ilişkin olarak Belediye Meclisimizin 11/09/2020 tarih ve
2020/49 sayılı kararı ile iki farklı münhal kadronun eğitmen kadrosuna değiştirilmesine karar verilmiş ancak
03/09/2020 tarih ve E.1028 sayılı teklifte eğitmen kadrosuna karşılık çalıştırılmak istenen sözleşmeli personelin
sayısı belirtilmediğinden Belediye Meclisimizin 11/09/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararında bir (1) adet
sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar verilmiş ise de yapılan inceleme neticesinde; İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 03/09/2020 tarih ve E.1028 sayılı teklifinin 25/08/2020 tarih ve E.979 sayılı teklifine
istinaden hazırlandığı görülmüş, bu nedenle 03/09/2020 tarih ve E.1028 sayılı teklife istinaden alınan Belediye
Meclisimizin 11/09/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararında geçen “… (1) adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek
üzere bir (1) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına …” ifadesinin tadil edilerek “ … (2) adet eğitmen
kadrosuna karşılık gelmek üzere iki (2) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına …” şeklinde düzeltilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 06 Kasım 2020 tarihli Kasım dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; 03/09/2020 tarih ve E.1028 sayılı teklife istinaden alınan Belediye Meclisimizin 11/09/2020
tarih ve 2020/50 sayılı kararında geçen “… (1) adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere bir (1) adet
sözleşmeli personel çalıştırılmasına …” ifadesinin tadil edilerek “… (2) adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek
üzere iki (2) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına …” şeklinde düzeltilmesine ilişkin komisyon raporunun
aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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