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TEKLİFİN ÖZÜ :
“Sözleşmeli Personel.”
İ LG İ

:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.12.2018 tarih ve R/2314794-5610 sayılı
“Sözleşmeli Personel.” ile ilgili teklifi.
TEKLİF

:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün “Mahalli İdarelerde sözleşmeli personel
istihdamı 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 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,
veteriner hekim, teknik personel ve eğitimci gibi yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel
eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiş kadro ünvanının gerektirdiği nitelikleri taşıması şarttır.” hükmü yer
almaktadır.
Başkanlığımızda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması için 15 mühendis,2 mimar, 1
avukat, 2 eğitmen ve 1 psikolog kadro durumunu gösterir liste ilişikte sunulmuştur.5393 sayılı Kanun
kapsamında çalıştırılacak personelin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
2019 mali yılına ilişkin çıkaracağı genelgeye istinaden, tavan ücretinden ödeme yapılması ve
01.01.2019-31.12.2019 tarihine kadar tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına izin
verilmesi hususu;
Makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
İbareli teklifi.
Hukuk Komisyonunun 09.01.2019 tarih ve R.02 sayılı raporunda belirtilen komisyon
görüşü; “ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.12.2018 tarih ve R/2314794-5610 sayılı
"Sözleşmeli Personel" ile ilgili teklif incelenerek Belediye Kanunu ve ilgili mevzuata göre
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (xYdXrO) kodu yazınız.

KARAR

:

Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi 2019 Yılı Ocak ayı
toplantılarının 07.01.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk
Komisyonunun “Sözleşmeli Personel ” ile ilgili 09.01.2019/ R-02 tarih sayılı raporu, Kağıthane
Belediye Meclisinin 10 Ocak 2019 tarihli Ocak ayı 2. birleşiminde görüşülüp, yapılan işaretle oylama
neticesinde OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi.
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*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (xYdXrO) kodu yazınız.
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