
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

2. BİRLEŞİM



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

Ara Karar Tarihi   : 09/01/2023

Ara Karar No        : 25

Konu : Sözleşmeli Personel

RAPOR

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2023 tarihli ve 25 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe

Komisyonu’na havale edilen, 2023 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı,

unvanı, net ücret tavanı tablosu, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak

halen görev yapan personel ile 2023 yılında da boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi ve

hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili teklifin komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Belediye ve bağlı

kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve

iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve

bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve

tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. ” denilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi ile Belediyeler ve il

özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim

kurulları; 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak halen

görev yapmakta olan personelin 01/01/2023 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam edeceklerin ve 2023

yılında boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi için ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti

Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.
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(2)
Yukarıda belirtilen kanunun ilgili madde hükümleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu 31/12/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı

Genelgesi doğrultusunda;

- Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel’ statüsünde personel çalıştırılabilmesine,

- Ekte sunulan 2023 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı ve unvanı

tablosunun kabulüne,

- 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapmakta olan ekli

listede yer alan 74 dolu kadro ile 01/01/2023– 31/12/2023 tarihlerini kapsayan süre içinde yeniden hizmet

sözleşme yapılmasına, hizmet sözleşmesi yapılacaklara Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği 657 sayılı

kanuna göre net aylık tutarı kadar net ücret ödenmesine,

Sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi yayınlanmış olup;

Söz konusu Genelge ile belirlenen ücretlere Hazine ve Maliye Bakanlığınca ikinci bir Genelge yayınlandığında

Tip sözleşme örneğinin 5’inci maddesinde yer alan; "... Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması

durumunda, bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya

miktarda arttırılır..." hükmüne göre artış yayınlandığında belediye meclis kararı alınmaksızın ücretlere

yansıtılmasına,

2023 yılında da boş olarak tahsis edilen ekli listede belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda da Hazine

ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarı kadar net ücret üzerinden sözleşme

yapılmasına, komisyonlarımız tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
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