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KONU
:
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine istinaden 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli
personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
TEKLİF
:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine
istinaden 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi”
hakkında 29.12.2015 tarih ve 959221-2391 sayılı teklifi;
Belediyemizde 2015 yılında tam zamanlı olarak çalışan ve ilişik listede adı, soyadı, unvanları yazılı olan
10 adet sözleşmeli personelin hizmet gereği; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında da tam zamanlı
sözleşmeli olarak çalıştırılmaları düşünülmektedir.
5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde “… Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek
net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının
yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir…..”denilmektedir.
Maliye Bakanlığınca 2016 yılı sözleşmeli personel ücret tavanı henüz belirlenmediğinden, şu anda
mevcut olan 2015 yılı sözleşmeli personel ücret tavanına göre; Avukat 2.768,51 TL, Mühendis, Mimar,
Peyzaj Mimarı 2.993,38 TL, Psikolog 2.394,98 TL, Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)
2.394,98 TL, Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) 1.839,33 TL, Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim
Mezunu) 1.920,70 TL, olup; yukarıda belirtilen usule göre Belediye Meclisimizce her bir unvan için
ücretinin belirlenmesi ile;
Ayrıca; 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olacak Maliye Bakanlığınca belirlenen sözleşmeli personel
ücret artışının da yansıtılmasını; ek listede adı geçenlerin sözleşmede belirtilen sürelerde (01.01.201631.12.2016) tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmaları ile net ücretin her ayın başında peşin olarak
ödenmesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince işlem yapılması.
KARAR
:
Beşiktaş Belediye Meclisinin 04 Ocak 2016 tarihli toplantısında; teklife ilişkin olarak CHP Grup
Sözcüsü tarafından verilen sözlü önergeye istinaden teklif ekinde bulunan tam zamanlı sözleşmeli
personelin 2016 yılında da sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, ücretlerinin Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından açıklanacak 2016 yılı ücret tavanı olarak belirlenmesine ve teklifin Teklif-Karar
şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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