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ÖZÜ                                2018 YILI ZABITA PERSONELLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA  

                                          ÜCRETLERİNİN  TESPİTİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE  

                                           KOMİSYON RAPORU.   

  

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 
 

             11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Zabıta Yönetmeliğinin 9. 

Maddesinde “Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan 

sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 

sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü 

alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit 

olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.” denilmektedir.  

             

Zabıta personelinin fazla çalışma ücretlerinin; 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

31.12.2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 23.12.2017 tarih 

ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 4. Maddesinin (g) bendinde yer alan Ek 

ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinin “III. Fazla 

Çalışma Ücreti” bölümünün (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında “Belediyeler ile bunlara 

bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmelet hariç), görevlerinin 

niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye 

hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile 

tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla 

çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 

        - 10.000’e kadar olanlar için 263 Türk Lirasını, 

        - 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 282 Türk Lirasını, 

        - 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 312 Türk Lirasını, 

        - 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 352 Türk Lirasını, 

        - 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 420 Türk Lirasını, 

        - 1.000.001’den fazla olanlar için 487 Türk Lirasını, 

        - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin 

belediye sınırları içerisindekiler için 487 Türk Lirasını, 

        - Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 648 Türk 

Lirasını, geçemez” denilmektedir.  
          2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 4. maddesi (g) bendinde belirtilen 487,00-TL ‘nin, 2018 

yılı Zabıta personeli fazla mesai ücretlerine uygulanması ve 2018 Mali Yılı içerisinde Devlet Memurlarına gelecek 

genel artışlar olması durumunda da bu artışların personelin aylık net ücretlerine ve ek ödemelerine yansıtılması 

hususu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  

 

 

İsmail KİMYECİ                  Ömer GÜRBÜZ                      Mehmet Zafer TÜRKOĞLU 

 Meclis Başkanı                                Kâtip                                                Kâtip 


