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Yeni tip koronavirüs (covid- 19) hastalığına karşı  Devletimiz tüm kurumlarıyla etkin 
koruyucu önlemleri almış  olup hastalıkla mücadele devam etmekle birlikte koronavirüs 
salgınının toplum sağlığı  ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, ekonomik ve 
sosyal etkilerini azaltma, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayı lım 
hızını  kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı  ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 
önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları  doğrultusunda birçok tedbir kararı  
alınmıştır. Bu dönemde yayımlanan genelgeler ve alınan kararlar çerçevesinde durdurulacak 
faaliyetler ile alınacak önlemler duyurulmuş  olup ayrıca belediyelerin buna ilişkin görev ve 
sorumlulukları  hatırlatılmıştır. Bu dönemde belediyelerimiz ve belediye organları  da önlemler 
uyarınca çalışmalarına devam etmiştir. 

Ancak Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden, bazı  belediyelerde meclis 
üyeliklerinin mevzuatta öngörülen usul ve esaslar ile hastalığa karşı  alınan tedbirlere uygun 
olmayan şekilde düşürülmesi ile ilgili işlemler başlatıldığı  anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 5393 sayılı  Belediye Kanununun 'Meclis toplantısı" başlıklı  20 nci 
maddesinde; "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı  günde toplanır. 
Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir 
ay tatil kararı  alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı  süresi en çok yirmi gün, diğer 
toplantıların süresi en çok beş  gündür. Mutat toplantı  yeri dışında toplanılmasının zorunlu 
olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları  
içerisinde belirlediği yerde toplantı  yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı  mutat usi2llerle 
belde halkına duyurulur. ... "hükmü, 

'Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı  29 uncu maddesinde; 'Meclis üyeliği, ölüm ve 

istfa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden isqfa dilekçesi bekdiye 
başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. 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. Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi 
durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir." 

hükmü, 
"Huzur ve izin hakkı" başlıklı  32 nci maddesinde; "Meclis üyeleri hastalıkları  

süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içinde/d toplantı  süresinin 
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yarısını  aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir." hükmü yer 
almaktadır. 

Diğer taraftan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı  4 üncü 
maddesinde; "Yönetmelikle geçen; 

Başkan: Belediye meclisi başkanını, 
Başkanlık divanı: Meclis başkanı, meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri ile katıp 

üyeleri, 

Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı  bir/e şimlerin tamamını, 
Birleşim: Meclisin bir gün içinde yaptığı  oturumların tamamını, 

İfade eder. "hükmü, 
'Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı  9/A maddesinde; 'Meclis üyeliği, ölüm ve 

istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden ist?fa  dilekçesi beledıye 
başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. 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. 

Buna göre; belediye meclisi her ayın ilk haftasında olağan ve bir yılda üç defadan fazla 
olmamak üzere olağanüstü toplantılar yapmakta, her toplantı  bir gün içinde yapılan oturumların 
tamamından oluşan birleşimlerden ve her bir birleşim ise ara ile bölünen kısımlardan her birini 
ifade eden oturumlardan oluşmaktadır. 

5393 sayılı  Kanun'un 29 uncu maddesi kapsamında 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 
verilmekte olup; üyeliğin düşürülmesi hakkında karar alınacağı  zaman yalnızca üyenin katılım 
sağlamadığı  birleşim veya toplantıların ve bunlara ilişkin hallerin (özür, mazeret/hastalık hali 
nedeniyle izin, mazeretsiz devamsızlık) esas alınması  gerekmektedir. Ayrıca birleşimlere 
devamsızlık nedeniyle üyeliğin düşürülmesiyle ilgili karar, devamsızlığın özürsüz veya izinsiz 
olarak arka arkaya gerçekleşmiş  olması, toplantılara devamsızlık nedeniyle üyeliğin 
düşürülmesiyle ilgili karar ise devamsızlığın bir yıl içinde yapılacak toplantılara özürsüz veya 
izinsiz olarak katılım sağlanmamasının gerçekleşmiş  olması  durumunda verilebilecektir. 

Birden fazla birleşimden oluşan toplantılarda özürsüz veya izinsiz olarak toplantıya 
katılım sağlanmadığının tespiti, toplantının tüm birleşimlerine katılım sağlanmaması  halinde 
mümkün olup, bu bakımdan örneğin beş  birleşimden oluşan bir toplantının en az bir birleşimine 

katılım sağlayan kişilerin toplantıya katılım sağlamadığı  yönünde bir kabul mümkün 

olmayacak, öte yandan aynı  toplantı  içinde üst üste üç birleşime katılmamak da üyeliğin 

düşmesine sebep olacaktır. 
5393 sayılı  Kanun'un 29 uncu ve 32 nci madde hükümleri uyarınca meclis tarafindan 

üyelerin mazeretleri nedeniyle verilecek izinlerin, bir yıl içindeki toplantı  süresinin yarısını  
aşmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte olup, diğer taraftan hastalık halinin izin olarak 

değerlendirilmesi gerekmekle beraber hastalık süresinin Kanun' da belirtilen hadlerin üzerinde 
olması  ve hastalık hallerinin belgelenmesi halinde arka arkaya üç birleşime veya bir yıl içinde 
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yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyelerin üyeliği düşürülemeyecektir. Bunların dışında 
olup belgelendirilmiş  özür hallerinde de yine Kanun'da belirtilen hadlerin üzerinde 
devamsızlığı  bulunan meclis üyelerinin üyeliği düşürülemeyecektir. 

Ayrıca, yaşanan pandemi sürecinde belediye meclis üyelerinin yeni tip koronavirüs 
(covid- 19) hastalığı  sebebiyle yurürlüğe konulan genelgeler veya alınan kararlara uygun 
gerekçelerle (karantina, hastalık, rapor, tedbir vb.) katılamadığı  toplantılar ve birleşimler 
bakımından özürlü veya izinli olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Konunun iliniz dhilindeki belediyelere duyurulması  ve uygulamanın yukarıda 
açıklandığı  şekilde yürütülmesi hususunda; 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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