
BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

 

Belediye Bütçe Komisyonu  02.11.2022  tarihinde saat 15.00’da Belediye Meclis odasında 

Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR ve 

Hüseyin KARACA’nın  katılımıyla toplanmıştır.  

 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.09.2022 tarih ve 44105 sayılı Başkan Yardımcısı 

Maaşı Hakkında  Yazılarının Görüşülmesi:  
 

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre; norm kadrosunda belediye başkan 

yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın Belediye Başkanı, 

zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-

200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde 

üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan 

yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye 

başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek 

aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu 

şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil 

ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. 

Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden 

karşılanır. Bu sebeple Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 

2/3!ü oranında ödenecek verilmesine;  

 

       Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak Meclisimizin 

onayına sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beytullah COŞKUN          Kemal BUZKUŞ       Memet Henifi KARATAŞ    

 

 

 

 

 Neziha TEMÜR               Hüseyin KARACA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

 

Belediye Bütçe Komisyonu 03.11.2022  tarihinde saat 15.00’da Belediye Meclis odasında 

Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR ve 

Hüseyin KARACA’nın  katılımıyla toplanmıştır.  

 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.09.2022 tarih ve 44102 sayılı Huzur Hakkı 

Hakkında  sayılı Yazılarının Görüşülmesi:  
 

       Belediye Başkanlığımızın meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon 

toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının 5393 sayılı belediye 

kanununun 32.maddesinde .- Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına 

katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık 

brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek 

miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde 

belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla 

huzur hakkı ödenemez. Hükmü bulunduğundan meclis başkan ve üyelerine, meclis ve 

komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık 

brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 oranında huzur hakkının ödenmesine 

           25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 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. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve 

gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye 

meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. Hükmü bulunduğundan Denetim 

Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere ödenecek 

olan günlük ödeme miktarının maddede belirtilen 1000,2000 ve 3000 katsayıların 

uygulanmasına ;  

 

Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

Beytullah COŞKUN          Kemal BUZKUŞ      Memet Henifi KARATAŞ    

 

 

 

 

 Neziha TEMÜR               Hüseyin KARACA  

 

 


