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KONU: Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi. 
  

KOMİSYON İNCELEMESİ: 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2018 yılı Şubat ayı toplantısının 13.02.2018 tarihli 33. gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Yazı İşleri ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Meclisince 2017 yılı içinde gerçekleştirilen 17 birleşimden 

10’una katılmadıkları tespit edilen 2 (iki) Meclis Üyemizin üyelik durumlarının görüşülmesi talebine ilişkin 

05.02.2018 tarihli ve 1206 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif Yazısında; 

 

“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 

Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerimizden Mustafa Nevzat TELCİOĞLU (Ünye) ve Muhammer 

ALANTEPE (Korgan)'nin 2017 yılında gerçekleştirilen 17 birleşimden 10'una katılmadıkları Daire 

Başkanlığımıza bağlı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğünce tanzim edilen "Toplantı Zabıtları" ve "Meclis 

Üyelerinin Toplantılara Katılım Takip Çizelgeleri" nin incelenmesinden anlaşılmıştır. 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun “Meclis Üyeliğinin sona Ermesi” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında: "Özürsüz veya izinsiz olarak 

arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin 

düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla yukarıda adı geçen üyelerin üyelik durumlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. 

Maddesi gereğince değerlendirilerek karara bağlanması için evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” 

denilmektedir. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

  a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 12. madde hükmünde aynen; “Büyükşehir belediye 

meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen 

üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki 

diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri 

ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.“ 

denilmekte, 13/1 madde hükmünde de aynen; “Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis 

tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.  Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.” 

denilmektedir.  

  Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemiz Meclisi, her Meclis toplantısının sonunda gelecek ay ve/veya 

gelecek birleşimin hangi gün yapılacağı kararlaştırılmak suretiyle “Şarkiye Mah. Yükcülük Sk. No.2/1 Altınordu, 

Ordu” adresindeki Meclis Toplantı Salonunda belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte toplanmaktadır. Ayrıca, her 

toplantı günü ve gündemi her toplantının en az üç gün öncesinden Meclis üyelerimize telefonlarına mesaj yolu 

ile ve elektronik posta yöntemleri ile de bildirilmektedir. Yine, her toplantı günü ve saati ile gündemi Büyükşehir 

Belediyemizin kurumsal web sitesinde yayımlanmaktadır.  

 b) Bu şekilde yapılan toplantılara ilişkin Komisyonumuz incelemesine konu 05.02.2018 tarihli 1206 sayılı 

teklif ekinde mübrez 2017 Yılında Yapılan Meclis Toplantılarına Katılım Takip Cetveli’nin incelenmesinde, 
 

 Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mustafa Nevzat TELCİOĞLU’nun 2017 yılında yapılan 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.02.2017, 11.04.2017, 11.05.2017, 13.06.2017, 15.08.2017, 

16.10.2017, 14.11.2017 tarihli olmak üzere toplamda 7 (adet) toplantısına katıldığı; 12.01.2017, 

20.02.2017, 14.03.2017, 18.04.2017, 13.07.2017, 10.08.2017, 14.09.2017, 23.11.2017, 14.12.2017 tarihli 

toplantılarına mazeret beyan etmeksizin ve/veya izin talebinde bulunmaksızın katılmadığı,16.05.2017 

tarihli toplantısına izin talebinde bulunmak suretiyle katılmadığı, dolayısıyla toplamda 10 (on) adet 

toplantıya katılmadığı tespit edilmiştir.  
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 Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Muhammer ALANTEPE’nin 2017 yılında yapılan Büyükşehir 

Belediye Meclisimizin 12.01.2017, 16.02.2017, 11.05.2017, 13.07.2017, 14.09.2017, 16.10.2017, 

23.11.2017 tarihli olmak üzere toplamda 7 (adet) toplantısına katıldığı; 20.02.2017, 14.03.2017, 

18.04.2017, 13.06.2017, 14.12.2017 tarihli toplantılarına mazeret beyan etmeksizin ve/veya izin talebinde 

bulunmaksızın katılmadığı,11.04.2017, 16.05.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 14.11.2017 tarihli 

toplantılarına izin talebinde bulunmak suretiyle katılmadığı, dolayısıyla toplamda 10 (on) adet toplantıya 

katılmadığı tespit edilmiştir.  
   

 c) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi’ başlıklı 29. maddesinin 2. 

fıkrasında; “Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların 

yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla karar verilir.” hükmü mevcuttur.  

Söz konusu madde hükmüne göre; özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü toplantıya 

katılmayan veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Belediye Meclis Üyesinin durumunun 

Belediye Meclis Başkanlığı’nca tespit edilmesi sonucunda savunmasının alınması ve savunmasının 

değerlendirilmesi yapıldıktan sonra üyeliğinin düşüp düşmeyeceği hususuna Belediye Meclisinin üye tam 

sayısının salt çoğunluğu ile karar verilmesi gerekmektedir.  

Dolayısıyla, Komisyon incelememize konu teklifte ismi geçen Büyükşehir Belediye Meclis 

üyelerimizden Mustafa Nevzat TELCİOĞLU ile Muhammer ALANTEPE’nin üyelik durumları hakkında 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi’ başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasına göre 

savunmaları alındıktan ve değerlendirildikten sonra karar verilmesi gerektiğinden konunun bu aşamada 

ERTELENMESİ’nin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

İş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza edilmiş olup, Meclis Başkanlığına arz olunur.  
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