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İlgi: 29.06.2022 tarihli ve E-99436961-622.03-212-2906 sayılı yazı. 

 

Kamu çalışanlarına idari izin verildiği günlerde meclis ve ihtisas komisyon üyelerine 

ücret ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun; 

"Meclis toplantısı" başlıklı 20 nci maddesinde, "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, 

önceden kararlaştırdığı günde toplânır. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her 

yıl bir ay tatil kararı alabilir..." hükmü, 

"İhtisas komisyonları" başlıklı 24 üncü maddesinde, “Belediye meclisi, üyeleri 

arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların 

bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile 

nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması 

zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise 

beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine 

havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu 

meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten 

sonra belediye meclisinde karara bağlanır. 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil 

toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren 

konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis 

tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmü, 

"Denetim komisyonu" başlıklı 25 inci maddesinde, “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 

10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir 

önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi 

üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim 

komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 



Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır 

ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. 

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. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi 

isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart 

ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 

mercilere suç duyurusunda bulunulur.” hükmü, 

"Huzur ve izin hakkı" başlıklı 32 nci 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. 

Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir 

yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 

verilebilir.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde komisyon, “İhtisas komisyonlarını ve 

denetim komisyonu” olarak tanımlanmıştır. 

Mezkûr Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, "Görüşülecek konu 

bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim açıldıktan sonra 

üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bu gün için de 

meclis üyelerine huzur hakkı ödenir." hükmü yer almakta olup; 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde 

ise komisyonlara ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmıştır.  

Yukarıda yer verilen mevzuatların birlikte tetkik edilmesinden, gerek meclis 

toplantılarına ve gerekse komisyonlara katılacaklara ödenecek ücretlere ilişkin olarak 

“toplantılara katılma” şartı arandığı anlaşılmaktadır. Belediye meclisinin ve 

komisyonların kendilerine tevdi edilen görevlerin yerine getirilmesinde en önemli kriterin 

de usulüne uygun olarak yapılan toplantılar olduğu anlaşılmaktadır. 

Kamu personelinin geneline yönelik verilen idari izinlerde toplantı yapamaması halinde 

ise bu ücretlerin ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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