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BA~KAN: Av. Halil Hilmi TUTUNC-0 

UYELER : Patina Mera! DURUCAN - ibrahim ~EN - Fahri KODAL -
Mehmet BUGDAYCI - Orban OZEN - Arifkadm UZEL - Abdullah 
GOKKA YA - Gencer KONDAL - Hatice BA~ARAN - Mevlilt A~IK- Halil 
AKPINAR (ilye Nilfus Mildilril) - Ramazan DEMiRASLAN (G1da Tanm ve 
Hayvanc1hk ilye Mildilr Vekili) 

Turgut MUT AF(Mazeretli) - Milmin iNANICI - Dogan TURAN. 

Av. Halil Hilmi TUTUNC-0 Arifkadm UZEL Fatma Mera! DURUCAN 

Belediye ve Meclis B~kan1 Katip Dye Katip Uye 

Y az1 i~Ieri Mildilrlilgil 

Denetim Komisyonunda gorev alacak uzman ki~ilere Odenecek gilnliik Odeme 
miktannm belirlenmesi. 

TEKLiF: 21112/2016 I BA~KANLIK MAK.AMINA I 5393 Say1h Belediye Kanununun 25. Maddesi "ii ve ilye 

belediyeleri ile nilfusu 10.000' in ilzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi, her ocak ay1 toplant1smda belediyenin 

bir onceki yll gelir ve giderleri ile bunlara ili~kin hesap kay1t ve i~lemlerinin denetimi iyin kendi ilyeleri arasmdan 
gizli oyla ve iiye say1s1 ilyten az be~ten yOk olmamak ilzere bir denetim komisyonu olu~turur. Komisyon, her siyas! 

parti grubunun ve bagims1z ilyelerin meclisteki ilye say1S1nm meclis ilye tam say1sma oranlanmas1 suretiyle olu~ur. 

Komisyon, Belediye B~kam tarafmdan belediye binas1 iyinde belirlenen yerde yah~rr ve yah~malarmda kamu 

personelinden ve gerektiginde diger uzman ki~ilerden yararlanabilir. Denetim Komisyonu toplanhlarma, belediye ve 

bagh kurulu~lar1 d1~mdaki kamu kurum ve kurulu~larmdan gorevlendirilenlere (1.000); kamu personeli d1~mdaki 
diger uzman ki~ilere Bilyiik~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 gilnlilk odeme yap1lrr .... " Denilmektedir. Denetim komisyonunun ihtiyay duyulmast halinde 

Komisyonda belediye ve bagh kurulu~lar1 dt~mdaki kamu kurum ve kurulu~larmdan gorevlendirilenlere ve kamu 

personeli dt~mdaki diger uzman ki~ilere Odenecek gilnlilk Odeme miktarmm belirlenmesi hususunda karar ahnmak 

iizere evrakm Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim I Levent ARI Yaz1 i~leri Mildiir V. I Belediye Meclisine : 

, .... ./12/2016 Halil Hilmi TOTDNcD 
) 

KARAR: 5393 say1h Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kurulu~lar1 personelinden uzman ki~i 
istenildiginde, (1 Oxl O=adam/giln) konu ve ki~i b~ma, komisyon yah~malarma kamu personelinden kat1lanlara 1000 
gosterge rakam1, diger uzman ki~ilere 2000 gosterge rakammm devlet memurlarma 2017 y1lmda uygulanacak ayhk 

katsay1 yarp1m1 sonucu bulunacak ilcretin Odenmesi mevcudun oy birligi ile kabul edilmi~tir. 
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