T.C.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi
08.01.2021

MECLİS KARARI

Karar No
2021/3

KONU
: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine istinaden 2021
yılında Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 04.01.2021 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve E.1586 sayılı
teklifi ve eki;
“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya
uygun olarak çalıştırılacak Sözleşmeli Personele ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci
derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle, genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas
edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin
birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit
olunacağı, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler
toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir”
denilmektedir. Buna göre; 2020 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalıştırılan ve 2021
yılında çalıştırılması düşünülen ekte unvanları belirtilen sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için
yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu
maddesine istinaden Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan yedi (7) adet eğitmen, bir (1)
adet ekonomist, beş (5) adet mimar, iki (2) adet mühendis, bir (1) adet peyzaj mimarı, iki (2) adet psikolog,
iki (2) adet sanat tarihçisi, bir (1) adet sosyal çalışmacı, bir (1) adet çocuk eğiticisi, bir (1) adet şehir
plancısı, bir (1) adet tabip, iki (2) adet tekniker ve bir (1) adet teknisyen kadrosuna karşılık gelmek üzere
2021 yılında yirmi yedi (27) adet sözleşmeli personel çalıştırılması, çalıştırılacak sözleşmeli personelin
ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için unvan bazında belirleyeceği sözleşmeli ücret
cetvelinde gösterilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”n %17 fazlası olarak belirlenmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 08 Ocak 2021 tarihli Ocak dönemi
toplantısının ikinci birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine istinaden
Belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan yedi (7) adet eğitmen, bir (1) adet ekonomist, beş (5)
adet mimar, iki (2) adet mühendis, bir (1) adet peyzaj mimarı, iki (2) adet psikolog, iki (2) adet sanat
tarihçisi, bir (1) adet sosyal çalışmacı, bir (1) adet çocuk eğiticisi, bir (1) adet şehir plancısı, bir (1) adet
tabip, iki (2) adet tekniker ve bir (1) adet teknisyen kadrosuna karşılık gelmek üzere 2021 yılında yirmi
yedi (27) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretlerinin Hazine
ve Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için unvan bazında belirleyeceği sözleşmeli ücret cetvelinde
gösterilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”n %17 fazlası olarak belirlenmesine ilişkin
komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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