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………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : a) 31.12.2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgemiz. 

   b) Hazine ve Maliye Bakanlığının 06.01.2022 tarihli ve 855029 sayılı Genelgesi. 

   c) 10.01.2022 tarihli ve 1359 sayılı yazınız. 

 

Belediyenizde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre çalıştırılan 

sözleşmeli personelin sözleşme yenileme işlemleri, vergi kesintisi ve ücretlerin hangi tarihte 

ödeneceğine ilişkin ilgi (c) yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde; "...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. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere 

ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas 

edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli 

olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin 

birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit 

edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere 

belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas 

edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro 

derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen 

usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. 

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve 

veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel 

istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın 

ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden 

fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net 

ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün 

ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak 

üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak 

çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan 

yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal 

sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı 

kuruluşta çalıştırılamaz. 



Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında 

olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya 

da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda 

vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme 

örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

gönderilir. Dördüncü fıkrada sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet 

için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üçüncü fıkra 

çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin 

görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli 

olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir..." hükmü yer almaktadır. 

 Diğer taraftan, İlgi (a) Genelgenin 6 ncı maddesinde; "Sözleşmeli personele ödenecek 

ücret, ilgili kurumların meclisi tarafından ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü 

ve dördüncü fıkrasındaki hükümler dikkate alınarak net tutar olarak tespit olunacak ve her ayın 

başında peşin olarak ödenecektir. Ücretler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ocak 

ve temmuz aylarında yayımlanan “Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Olarak 

Çalıştırılacakların Ücret Tavanları” konulu genelgesinde yer alan ücret tavanı aşılmamak ve 

asgari ücretin altına düşülmemek kaydıyla belirlenecektir. Kurumların yetkili meclisleri 

tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve sözleşmelerin başlangıç 

tarihi yukarıda belirtilen meclis kararından daha önceki bir tarih olarak belirlenmeyecektir. 

İlgililere sözleşmenin başlangıç tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir ücret 

veya başka bir mali hak verilmeyecektir. Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun 

görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine 

ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemleri de 

yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. 

 Sözleşmeli personele 3/1/2012 tarihli ve 2012-2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar gereğince ek 

ödeme yapılır. Ek ödeme yapılması için ayrıca bir meclis kararı alınmaz. Ek ödeme tutarının 

tespitinde sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak üzere ve aynı mahalli idarede 

geçen hizmet süresi dikkate alınacaktır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personele 

ek ödeme yapılmayacaktır." hükmüne yer verilmiştir. 

 Öte yandan, "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu ilgi (b) 

Genelgenin 3 üncü maddesi; "...c) Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta 

prim kesintisine tabi tutulmayacaktır..." hükmündedir. 

 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Belediyenizde 

istihdam edilen ve çalıştırılmaya devam edilecek personele ilişkin net ücretin Ocak ayı 

içerisinde alınacak meclis kararı ile tespit edilmesi ve sözleşme yenileme işlemlerinin 1 Ocak 

tarihi itibarıyla yapılması gerektiği, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde geçen "net ücret" 

ibaresi gereğince sözleşmeli personele ödenen ücretten ek ödemeden kesilen damga vergisi 

hariç olmak üzere vergi kesintisi yapılmaması ve ücretlerin ilgi (a) Genelgenin 6 ncı maddesi 

gereğince her ay başında peşin olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

              Bakan a. 

          Genel Müdür 

 
 


