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KONU: Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti. 

 

KOMİSYON İNCELEMESİ:  

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli 2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı’nda 23. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında çalıştırılmaya devam 

olunacak veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personelin aylık net ücretlerinin 

belirlenmesi talebine ilişkin 30.11.2018 tarihli ve 10199 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif 

yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre, Belediyemizde Sözleşmeli Personel 

çalıştırılabilecek boş kadrolar dahil norm kadro cetvelimiz ekli listede gönderilmiş olup, 2019 yılı içinde bu 

kadrolara karşılık Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin ücretlerinin tespiti için Belediye Meclis Kararı 

gerekmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrasına istinaden "… sözleşmeli olarak istihdam 

edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak 

suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının 

yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararıyla belirlenir." hükmüne istinaden, Maliye 

Bakanlığınca her yıl bu maddeye uygun olarak Sözleşmeli Personele ödenebilecek ücretlerin aylık net tutarı, 

tavan ve taban miktarı olarak Genelge ile tespit edilmektedir. 

Bu itibarla, Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 01/01/2019 tarihinden 

sonra çalıştırılmaya devam olunacak veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli 

personel için Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genelge eki (1) sayılı Sözleşmeli Ücret Tavanları Cetveli'inde 

gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespiti yapılması hususunda yazımızın Belediye 

Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

  Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; Belediyemizde 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde 01/01/2019 tarihinden sonra çalıştırılmaya devam olunacak 

veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personelin ücretlerinin,  Maliye Bakanlığı - 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekindeki (1) Sayılı “Sözleşme Ücret Tavanları 

Cetveli’nde belirtilen, unvan, sınıf ve derece üzerinden, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutarı esas alınmak 

suretiyle tespit edilmesi ve mali yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, 

bu sözleşme ücretinin yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/veya miktarda 

artırılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, iş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve 

imza altına alınmıştır. 
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