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BELEDİYEMİZDE GÖREV YAPMAKTA OLAN MEMUR PERSONELLERE
2014 YILI İÇERİSİNDE FAZLA MESAİ YAPTIRILMASI.

BAŞKANLIK MAKAMINA
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 22.03.2013
gün ve 28595 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi
ilçe belediyesi kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına
dair kanun ile Antakya ilçe belediyesi kurulmuştur.
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm kadro İlke Standartlarına
dair yönetmeliğin 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı
Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik
yapılarak Belediyemiz C-14 Grubuna alınmış ve buna göre de memur personel sayımız 597 olarak
tespit edilmiştir.
İdare, Teknik, Sağlık ve Yardımcı Hizmetler sınıflarına münhasır hizmetlerimiz halen 136
idari personel tarafından yürütülmektedir.
TÜ.İ.K. Adrese Dayalı Nüfus kayıt Sistemine göre 2014 yılında Antakya’nın Nüfusu 347.974
kişi olarak tespit edilmiştir. 6360 sayılı yasaya göre Antakya İlçe Belediyemizce 54 Belde ve köy
bağlanarak yeni kurulmuştur.
Belediyemizin merkez ilçe olması nedeni ile ilçelerden merkeze bağlı beldeler ile köylerden iş
takibi, ticari faaliyetler, turizm organizasyonları, eğitim ve çalışma amaçlı gelen insanlarla birlikte
nüfusumuz ikiye katlanmaktadır.
Belediyemizde görev yapmakta olan memur personel sayılarının az oluşu, Belediyemiz yeni
kurulduğundan dolayı halkımıza hizmet götürme çalışmalarımızda bir takım sıkıntılar
oluşturmaktadır.
Antakya İlçe Belediyesinin kuruluşunu bir an önce bitirmek, şehrimizi daha modern bir kent
haline getirmek, hizmetlerimizi planlanan zamanda tamamlamak ve halkın ihtiyaçlarına en kısa
sürede cevap verebilmek için Belediyemiz memurlarına 2014 yılı içerisinde yapılacak program
çerçevesinde mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar günlerinde de çalıştırılmaları gerekmektedir.
Uygun görüldüğü taktirde 2014 Mali Yılı Bütçe Kanunu 4. Maddesinin g) bendi ile 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu 178. Maddesinin b) bendi gereğince 2014 yılı içerisinde Belediyemizde
görev yapmakta olan 136 memura ayda 90 saati aşmamak koşulu ile toplam 110.160.- saat fazla
mesai yapmaları hususunda meclis kararı alınması ile ilgili teklifin okunmasına müteakip;
Gündem maddesi üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, 2014 Mali Yılı Bütçe
Kanununun 4. Maddesinin g) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 178. Maddesinin
b) bendi gereğince 2014 yılı içerisinde Belediyemizde görev yapmakta olan 136 memura ayda 90
saati aşmamak koşulu ile toplam 110.160.- saat fazla mesai yapmaları hususları mevcudun
oybirliğiyle kabul edildi.
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