
 

 
 

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

Karar Tarihi  : 05.03.2019  
Karar Sayısı  : 84516765-301.05/10  
Meclis Başkanı : İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı 
 
MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 
 
Semra AKSU, Mehmet TAŞTAN, Hasan ÖZTÜRK, Vezir ASLAN, Erkan TUNCER, 
Dr.Derviş ENGİN, Yüksel ARDUÇ, Haluk ÖZGÜR, Güven DURSUN, Halis ALKAN, 
Dilek GÜLER, İtilal GÜNDÜZ, Mustafa AVDAN, Meltem ERGÜN, Hüseyin GÜNDÜZ, 
Süleyman KARADAĞ, Şeref BEKTAŞ, Neriman YURTSEVER, Yusuf ÇOBAN, 
Hüseyin KALKAN, Tekin SÖNMEZ, Atilla ATLI, Mesut DEMİRKAYA, Nedim 
ASLAN, Erdal POLAT, Bülent TURAL, Fuat ÇANKAYA, Ayşe KÜÇÜK, Harun 
DURSUN, Yeter GÖREN, Gürler ÇELEBİ  
 
MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER:  
 
TAM. 
 
 KONU: Sözleşmeli Personel Çalıştırılması.  
 
 Belediye Meclisimizin 05.03.2019 Tarihli birleşiminde görüşülen; İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü’nün 26.02.2019 tarih ve 65672119-301.03-E.452 sayılı yazısı. 
 
 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. ve 4. fıkrası  gereğince Belediye ve 
bağlı kuruluşlarında,  Norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik,  hukuk, 
ekonomi, bilişim ve iletişim,  planlama,  araştırma ve geliştirme eğitim ve  danışmanlık 
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı,  
tabip, uzman tabip, ebe hemşire,  veteriner,  kimyager,  teknisyen ve tekniker gibi uzman ve 
teknik personel yıllık sözleşmeyle çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel ile yürütülen hizmetlere 
ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz,  bu personelin yürütülecek hizmetler için ihdas 
edilmiş kadro ünvanın gerektirdiği nitelikleri  taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli 
olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin l. 
kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı DMK’ya  göre tespit edilecek her türlü ödemeler 
toplamanın net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclis kararıyla belirlenir 
denilmektedir. Buna göre;                                                                                      
 Belediyemiz Meclisinin  05.02.2019  tarih ve 05/56 sayılı Meclis kararıyla ihdas 
edilen, Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan, 1 adet  3. derece Tekniker, 1 adet 3. Derece Şehir 
Plancısı ile 1 adet  3. Derece Peyzaj Mimarı kadrolarına kanunda aranan nitelikleri ve şartları 
taşıyanlardan,  sözleşmeli  personel çalıştırılmasına,  Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile 
çalıştırılacak personellere 657 sayılı DMK’ya göre tespit edilecek her türlü ödemeler 
toplanının net %25 fazlasını geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen  
2019 yılı ücret tablosundan ödenmesi hususunda;meclisçe bir karar alınmasını tensiplerinize 
arz ederim.Denilmektedir. 
  



 
 
 
  Yukarıda metni yazılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen Başkanlık 
Önergesi meclisimizde okunarak müzakere edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Yasasının 49. 
maddesinin 3. ve 4. fıkrası  gereğince Belediye ve bağlı kuruluşlarında,  Norm kadroya uygun 
olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik,  hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim,  planlama,  
araştırma ve geliştirme eğitim ve  danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve 
bölge plancısı, çözümleyici ve programcı,  tabip, uzman tabip, ebe hemşire,  veteriner,  
kimyager,  teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşmeyle 
çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel ile yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama 
yapılamaz,  bu personelin yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro ünvanın gerektirdiği 
nitelikleri  taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere 
ödenecek net ücret söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin l. kademesi esas alınmak 
suretiyle 657 sayılı DMK’ya  göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamanın net tutarının 
% 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclis kararıyla belirlenir denilmektedir. Buna 
göre;                                                                                      
 Belediyemiz Meclisinin  05.02.2019  tarih ve 05/56 sayılı Meclis kararıyla ihdas 
edilen, Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan, 1 adet  3. derece Tekniker, 1 adet 3. Derece Şehir 
Plancısı ile 1 adet  3. Derece Peyzaj Mimarı kadrolarına kanunda aranan nitelikleri ve şartları 
taşıyanlardan,  sözleşmeli  personel çalıştırılmasına,  Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile 
çalıştırılacak personellere 657 sayılı DMK’ya göre tespit edilecek her türlü ödemeler 
toplanının net %25 fazlasını geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen  
2019 yılı ücret tablosundan ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.  
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