
 

 

 

PLAN BÜTÇE ve DENETİM KOMİSYON RAPORU 

Tarih :  05.01.2010 

Sayı : 01 

 

 Belediye Meclisimiz 04 / 01 / 2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile Denetim ve Plan Bütçe 

Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu’ nun uzaman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, 

çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretlerle ilgili konu incelenerek;  

 5393 Sayılı Belediye Kanun’ nun 25. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarından 2 

adet uzman personel temin edilmesine, temin edilmediği takdirde kamu personeli dışındaki diğer 

uzman kişilerden 2 personel ve bu kişilerin 25 iş gününü aşmamak üzere çalıştırılmasına,  

Çalıştırılacak personellere maddede öngörülen hesaplama yönetiminin üst limitinden 

(kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000 gösterge rakamının devlet memurlarına 

uygulanan kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacaktır. 

Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yine aynı maddenin aynı paragrafına göre 

2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak 

miktar üzerinden ödenecektir.  

Plan Bütçe ve Denetim Komisyonumuzun ortak toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.  

Ahmet İLKER                       A.Semra KANDIRMAZ                      Gülser YANAR 

                Başkan                                  Başkan Yardımcısı                                   Sözcü 

 

Mustafa POSLU                            Yücel EROL                            Prof Dr Nazmi ORUÇ 

               Başkan                               Başkan Yardımcısı                                     Üye 

 

DENETİM KOMİSYON RAPORU 

Tarih :  04 / 01 / 2011 

Sayı : 02 

 

 03 / 01 / 2011 tarih ve 03 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Denetim 

Komisyonu’nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretlerle 

ilgili konu incelenerek;  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarından 2 

adet uzman personel temin edilmesine, temin edilmediği takdirde kamu personeli dışındaki diğer 

uzman kişilerden 2 personel ve bu kişilerin 25 iş gününü aşmamak üzere çalıştırılmasına,  

Çalıştırılacak personellere maddede öngörülen hesaplama yönetiminin üst limitinden kamu 

kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000 gösterge rakamının devlet memurlarına 

uygulanan kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacaktır. 

Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yine aynı maddenin aynı paragrafına göre 

2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak 

miktar üzerinden ödenmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.  
 

   Halil SÜMERLİ                                     Gülser YANAR                                  Mete YILMAZ 

 Komisyon Başkanı                    Başkan Yardımcısı                   Üye 
 

 


