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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      :65   

Karar Tarihi  :17/04/2019  

KONUSU: 

         31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Divan Kâtibi olarak görev 

yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık 

süre için görev yapmak üzere, 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 

19. maddesi gereğince; 2 asil kâtip ve 2 yedek kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1201 

sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

 

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19'uncu Maddesinin; "Belediye meclisi, seçim sonuçlarının 

ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu 

toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi 

ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk 

mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar." hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 

Başkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi başlıklı 19. maddesinin ''Meclis, mahalli idareler seçiminden 

sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi 

yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek 

başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar." hükmü doğrultusunda;  

          31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Divan Kâtibi olarak görev 

yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Meclisimizce gizli oylama ile Meclis 

Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere 2 asil kâtip ve 2 yedek kâtip üyenin gizli 

oyla seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

 

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;   

          5393 sayılı Belediye Kanununun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi 

gereğince yapılan gizli oylama neticesinde kullanılan oy sayısı 65, boş oy sayısı 1, geçerli oy sayısı 64 

olarak tespit edilmiş olup; Divan Katibi Asil Üyeliğine aday İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU 36 oy, Can 

CANBEY 36 oy, Levent TOSUN 28 oy, Mustafa KARA 28 oy almış olup böylece en fazla oy alan 

İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU’nun 36 oy, Can CANBEY’in 36 oy ile Meclis Divan Katibi Asil 

Üyeliğine; Divan Katibi Yedek Üyeliğine aday İhsan ÖZTÜRK’ün 35 oy, Melda ÖZDEN’in 34 oy ile 

Meclis Divan Katibi Yedek Üyeliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. 

 

 

 


