
insarı Kaynaklaİı Ve Eğitim Müdürlüğü,nün 2,7.12.2018 tarih ve 13002 saylı
önergesi ile; Koruma ve Güvenlik personeline 2013 yıhndan bu yang ödenmeyen maktu

fazla= mesai ücretinin ödenmesi iitemiyle üyeyi temsilen BEMBIR- SEN tarafından

İı"Üiv..İ, aleyhine İzmir 5. İda." \İrhkemeiince dava açılmış o1up izmir 5. idare

Mahkemesinin 21.11.2018 tarih ve 2018/654E 21r8ll493K. sayılı kararında;' 5393 sayılı

Belediye Kanunun 51. Maddesinde, ,Belediye, zabıta ve özel güvenlik hiznetlerinde fiilen

çaıışa.rlara, fazla mesai ücreti olarak yh bt_ıtçe kanununda belirlenen üst sınırr aşmamak

tuydryıu belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir., kuralrna yer

verilmiştir,
2ira, Belediye Özel Güvenlik Hizmetlerinde fiilen çalışanlara ödenmesi_ gereken

maktu tutardaki fazİa mesai ücretinin, kamu görevlerinin mali hakları, kapsamında olması

ve teknik olarak, bütçe, ile ilgili bulunmaması sebebiyle, Anayasa'nın 161_ Maddesinin

son fıkasında yer alan, bütçJkanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm

konulamaz., kuralı sebebiyle dava konusu fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesinin o

yılın bütçe kanunuyla belirlenmesi zaten miimkiirı değildir,' Bu durumda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesinin emredici kuralı

sebebiyle koruma ve güvenlik memuru oıaiak görev yapan sendika üyelerine maktu.tutarda

fazla mesai ücreti öd-enmesi gerektiğine karar verildiği, nitekim Danıştay 1l. Dairesinin

16.10.2015 tarih ve r,:zoıİ|szssİ«:z015l4691 .uyl, kru,, ile İzmir Bolge İdare

ırluırt"rn..i 2. idare Dava Dairesinin 02.11.2016 tarih ve E:2O16l4l0,K:2016l271 sayı]ıı

kararınrn da bu yönde olduğu belirtilmektedir,
İzmir s.'İdare Mahİemesinin kararının uygulanması gerektiğinden belediyemizde

görevyapanKorumaveGüvenlikpersoneline20|3-2014-2015-2016.201.7.20|8
[oi.ol.zbü _31.12.2018 tarihine kadar; yılıanna ait verilecek ayhk maktu fazla çalışma

t-lcretinin belirlenmesi amacıyla bir karar alınması istenilmektedir,

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARJ

Meclisimizin 03.01.2019 tarihli toplantısında Hukuk ile Plan ve Bütçe

komisyonlarına havale edilen önerge komisyonumuzca incelenerek karara
bağlanmıştrr.

isıBıvı:

KARAR

Seyit Ali SELEK
Komisyonu Başkanı

İsmait AKMEŞE Haydar KARAKOYUN

İstem Komisyonumuzca incelenmiş olup;

Gerek ilgili müdürlüğün talebi gerekse yukarıda anılan mabkeme kararları

dayanağında; ko"ruma ve Güv"enlik personJine ayırk^ maktu mesai fazla çalışma ücretinin

itiıı viriçin ıoo,oo TL,2014y* iiin ıos,oo rı-,J!ıs^yıJı için 178,00 TL,2016 yılı için

İğ0;00 İl, 2017 yiıı için 200,00 İl-, ZOİS yılı için 216,00 TL olarak belirlenmesinin

İ<eİlUlU]lB, ko*iryonu.rr"a oy birliğiyle karar verildi,(",/01/2019)

Rakip BECER Canan AYDEMinÖzxau


