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Teklif Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Teklif Tarih ve No 26.12.2008 / 253 

Teklifin Özü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonu üyesi seçimi. 

             K  A  R  A  R : 

Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 25. Maddesi “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 

belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara 

ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok 

olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki 

üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

            Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu 

personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. 

            Denetim Komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 

görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere Büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer 

belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak 

miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır….” Denildiğini belirterek,  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna seçilecek üye sayısının 

belirlenmesi ve Denetim Komisyonuna üye seçilmesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi 

gereğince Komisyonda çalıştırılacak uzman kişilere ödenecek ücretin belirlenmesi ile Denetim Komisyonuna kaç üye 

seçilmesinin belirlenmesi amacıyla teklifleri istemiş ve; 

 2009 yılında görev yapmak üzere 3 üye seçilmesi ve önceki seçilen üyelerin devam etmesi yolunda her iki 

gurubun teklifinin bulunduğunu belirterek, teklifi oya sunmuş ve yapılan işaretle oylama sonunda; Denetim 

Komisyonuna 3 üye seçilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 Başkan Denetim Komisyonuna 3 üye seçilmesi için meclis gruplarınca, Fikret Kılıçoğlu, Fikret Hışıroğlu ve 

Hasan Kalender’ in aday gösterildiğini belirterek,  

 Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığı görüldüğünden gizli oylamaya geçilmiştir. 

 Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; Fikret Kılıçoğlu 25 oy, Fikret Hışıroğlu 24 oy, Hasan 

Kalender’ in 24 oy aldığı tespit edilmiştir. 

 Böylece Denetim Komisyonu üyeliğine Fikret Kılıçoğlu 25, Fikret Hışıroğlu 24 ve Hasan Kalender 24 oyla 

seçilmişlerdir. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde; “Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası 

içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve 

kuruluşlardan yararlanabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır.” Hükmüne 

istinaden, kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10 X 10= adam/gün) konu ve kişi başına, 

Komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge 

rakamının devlet memurlarına 2009 yılında uygulanacak aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi 

OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 
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