
               T.C. 

  MECLİS KARARI             ÇATALCA  BELEDİYESİ 

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 04/01/2016 

Cem KARA (√ )                    
Ufuk AKIN  (√ )                 Cengiz AYDIN  (√ )   

Ayhan TUTUN (√)             Süleyman KOLCUOĞLU(√) 

Hüseyin KAHYA  (√ )        Belgin TEZER  (√ )  

Mesut ÜNER (√ )                Erhan GÜZEL  (√ )  

Hasan GÖKÇE (√ )             S.Oğuz SEÇĠLMĠġ (√ )  

Tuncay ALTUN  (   )          Tuba UZUN  (√ )  

Meral AYDOĞAN(  )         Metin SEZER  (√ )  

Ömer ENGĠN  (√ )              Filiz ÖDER   (√ )  

Celalettin SONKAYA (√ ) Cavit ETEKE  (√ )  

Ridvan HACET  (√ )           Ġ.Caner TEMEL (√ )  

H. Muharrem GÖK (√ )      Özlem COġKUN (  )  

Ayhan YILDIRIM  (√ )       Remziye ARSLANCA(√ )  

Ersin TAġKIN  (   )        

Karar No 2 

 

Konu:SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılması ve 

Ücretlerinin Belirlenmesi. 

 

 

 

 

GÜNDEM-2: SözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Ġnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi. 

TEKLİF: “Belediyemizde görev yapan SözleĢmeli Personellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 

49. maddesine istinaden kadro karĢılığı gösterilmek sureti ile, 2016 yılında görevlerine devam 

etmeleri uygun görüldüğünden, 01/01/2016 tarihinden itibaren 1 kısmi zamanlı Avukat'a Bakanlığın 

yayınladığı tabloda gösterilen tutar üzerinden, 1 eğitmene  tam zamanlı sözleĢmeli personel tavan 

ücretinden, 2 mimar, 1 veteriner hekim ve 1 ziraat mühendisi personelin 657 sayılı kanuna göre net 

aylık tutar üzerinden sözleĢmelerinin yenilenmesi; 

 Ayrıca yıl içinde sözleĢme yapılacak personelin 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar 

üzerinden ücret miktarının belirlenmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 4. 

fıkrası gereğince Tam Zamanlı olarak çalıĢtırılacak sözleĢmeli personellerin kadro karĢılık 

gösterilmek Ģartıyla istihdamı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 

unvan bazında ücretlerle ilgili genelgesi doğrultusunda ücretin net ücret tavanı aĢmamak üzere ve 

375 Sayılı KHK ye ekli I sayılı cetvelde belirlenen oranı geçmemek üzere ek ödeme yapılması 

hususlarında karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” 

         Şeklindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25/12/2015 tarih ve 72278612-

301.03-1845 sayılı teklifi Meclise okunarak müzakereye açıldı. 

KARAR: 2016 Mali Yılı Bütçe Kanununun SözleĢmeli  Personel için ön gördüğü ücret artıĢı 

oranında artıĢın ilavesi ile hesaplanacak 2016 yılı ücreti olarak ödenir Ģeklinde ( Memur ücretlerine 

yıl içinde yapılacak olan zam oranı da dikkate alınarak) 01/01/2016 tarihinden itibaren sözleĢmesi 

yenilenecek 1 kısmi zamanlı Avukata, Bakanlığın yayınladığı tabloda gösterilen tutar üzerinden, 1 

eğitmene tam zamanlı sözleĢmeli personel tavan ücretinden, 2 mimar, 1 veteriner hekim ve 1 ziraat 

mühendisi personel ile yıl içinde sözleĢme yapılacak personele 657 Sayılı Kanuna göre net aylık 

tutar üzerinden ücret ödenmesi ve 375 Sayılı KHK ye ekli I sayılı cetvelde belirlenen oranı 

geçmemek üzere ek ödeme yapılması hususu, Belediye Meclisimizin 04/01/2016 tarihli Ocak ayı 

oturumunun 1. birleĢiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiĢtir. 

 

        Cem KARA      Belgin TEZER   Filiz ÖDER 

    Belediye BaĢkanı                  Katip                     Katip                     

       

 

ĠNCELENDĠ 

...../01/2016 

  Cem KARA 

  Belediye BaĢkanı 


