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Karar Tarihi : 05 ARALIK 2019 Meclis Karar No : 77

TEKLİFİN ÖZÜ     :
                               “2020 yılı Belediye Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakları”

     
İ LG İ                       : 
                       Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve R/2391958-3243 sayılı “2020 yılı 
Belediye Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.

TEKLİF                    :
                        Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “ 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde; 
“Belediye meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı 
kanunun 39. madde uyarınca belediye başkanına ödemekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 
1/3 (üçte biri)’ni geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur 
hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. Maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz 
ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez” denilmektedir.

              Bu nedenle, 2020 yılı için, belediye meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve ihtisas komisyonları 
toplantılarına katıldıkları her gün için kanunda belirtilen üst sınırdan Huzur Hakkı ödenmesinin,

           Makamınızca da uygun görülmesi halinde, görüşülerek karar alınmak üzere yazımızın Belediye 
Meclisine havalesi hususunu,

            Takdirlerinize arz ederim.” İbareli teklifi.

                           Hukuk Komisyonunun 03.12.2019 tarih ve R.33 sayılı raporunda belirtilen komisyon 
görüşü; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve R/2391958-3243 sayılı “2020 yılı Belediye 
Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi incelenerek Belediye meclis başkan ve 
üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için kanunda belirtilen üst sınırdan 
huzur hakkı ödenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.
 
                         Meclisin onayına arz olunur.” İbareli Hukuk Komisyon görüşü.                             

*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (XgZOJY) kodu yazınız.



K A R A R              : 
                              Teklif, Kağıthane Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi 2019 Yılı Aralık ayı                        
toplantılarının 02.12.2019 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek, Hukuk komisyonuna sevk edildi. Hukuk 
Komisyonunun “2020 yılı Belediye Meclis Başkan ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili 03.12.2019/
R-33 tarih sayılı raporu, Kağıthane Belediye Meclisinin 05 Aralık 2019 tarihli Aralık ayı 2. 
birleşiminde görüşülüp, yapılan işaretle oylama neticesinde OYÇOKLUĞU  ile KABUL edildi.
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*Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
http://belgedogrulama.kagithane.bel.tr/eds/validate adresine girerek (XgZOJY) kodu yazınız.


