
& .,....., • "-,.. .ur-.LJ.l'.JUt I .r.. UA:)KANLIGI MECLiS KARARI 

Toplanti Dijnemi : 2017 OCAK Karar Tarihi : 04.01.2017 KararNo: 02 

BA~KAN: Av. Halil Hilmi T0T0NC0 

· • BEI:.EDiYE MECLiS UYELERi 

UYELER : Fattna Mera! DURUCAN - ibrahim SEN - Fahri KODAL -Mehmet 
BUGDA YCI - Orhan OZEN - Arifkadm UZEL - Abdullah GOKKA YA - Gencer 
KONDAL - Hatice BASARAN - Mevliit ASIK- Halil AK.PIN AR (ilye Niifus 
Miidiirii) - Ramazan DEMiRASLAN (G1da Tanm ve Hayvanc1hk ilye Miidiir 
Vekili) 

BULUNMA YAN UYELER Turgut MUT AF(Mazeretli) - Miimin iNANICI - Dogan TURAN. 

Div AN 

TEKLiFEDEN 

KO NU SU 

Av. Halil Hilmi TOTONCU 
Belediye ve Meclis Ba~kan1 

Yaz1 i~leri Miidiirliigu 

Arifkadm UZEL Fatma Mera! DURUCAN 
Katip Dye Katip Uye 

Denetim Komisyonu iiye ses;iminin yap1lmasi. (5393 say. kanunun 25. maddesi 
ere~ince) 

TEKLiF: BASKANLIK MAKAMINA I 5393 Say1h Belediye Kanunu'nun 25.maddesi "ii ve ilye belediyeleri ile 
niifusu 1 O.OOO'in iizerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ay1 toplanhsmda belediyenin bir onceki ytl 
gelir ve giderleri ile bunlara ili~kin hesap kay1t ve i~lemlerinin denetimi is;in kendi iiyeleri arasmdan gizli oyla ve iiye 
say1s1 iis;ten az be~ten s;ok olmamak iizere bir denetim komisyonu olu~turur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve 
bagrms1z iiyelerin meclisteki iiye say1smm meclis iiye tam say1sma oranlanmas1 suretiyle olu~ur. Komisyon, belediye 
b~kam tarafmdan belediye binas1 iyinde belirlenen yerde s:ah~rr ve s:al~malarmda kamu personelinden ve 
gerektiginde diger uzman ki~ilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantilarma, belediye ve bagh kurulu~lar1 
dt~mdaki kamu kurum ve kurulu~lanndan gorevlendirilenlere (1 .000); kamu personeli d1~mdaki diger uzman ki~ilere 
bfi~ehir belediyelerinde (3 .000), diger belediyelerde (2.000) gosterge rakammm Devlet memurlarma uygulanan 
ayhk katsay1yla yarp1m1 sonucu bulunacak miktar1 geymemek ilzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda 
gilnlUk Odeme yap1hr. Denetim komisyonunun emrinde gorevlendirilecek ki~i ve giln say1s1 belediye meclisince 
belirlenir. Uzman ki~ilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin yah~masma dair yonetlnelikte dilzenlenir. 
Komisyon belediye birimleri ve bagh kurulu~larmdan her tiirlii bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin 
yerine getirilir. Komisyon, yah~masmt krrkbe~ i~gfinii iyinde tamamlar ve buna ili~kin raporunu mart aymm sonuna 
kadar meclis b~kanhgma sunar. Konusu suy te~kil eden hususlarla ilgili olarak meclis b~kanhgt tarafmdan yetkili 
mercilere sus: duyurusunda bulunulur" hilkiimlildiir. Buna gore meclis iiyeleri arasmdan "Denetim Komisyonu'na" 
ilye ses:ilmesi, Denetirn komisyonunun emrinde gorevlendirilecek ki~i ve giln say1sm1 belediye meclisince 
belirlenmek ilzere konunun "2017 yth Ocak ay1 olagan Belediye Meclis" gfindemine ahnmasm1 arz ederim. I Levent 
ARI Yazt i~Ieri Miidiir V. I Belediye Meclisine: . .. ./12/2016 I Halil Hilmi TOTONcO Belediye B~kant 

KARAR: Denetim Komisyonunun 5 tiyeden olu~mas1 teklif edilmi~, meclisce kabul edilmi~tir.Komisyona tiye 
olarak Belediye Meclis Uyelerinden Fatlna Mera! DURUCAN, ibrahim SEN, Turgut MUTAF, Arifkadm UZEL, 
Mevliit ASIK aday olarak gosterilmi~tir. 
Denetim Komisyonuna iiye seyimi iyin gizli oylamaya ges:ilmi~ olup, yap1lan gizli oylamamn tasnifmde Mevliit 
ASIK 12 (oniki), Fattna Mera! DURUCAN 13 (ontiy), ibrahirn SEN 12(oniki), Turgut MUTAF 12(oniki), Arifkadm 
UZEL 12(oniki), Mehmet BUGDAYCI 1 (bir), Fahri KODAL 1 (bir) oy ald1g1 tespit edilmi~tir. 
SONU«;: 2017 yth I?.eo~Komisyonuna Fattna Meral DURUCAN, ibrahim SEN , Turgut MUTAF, Arifkadm 

UZEL, Mevlilt A~~~~~·r. . 
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