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Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 10/04/2019 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 31 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 5- Belediye Encümenine 3 üye seçimi. 
Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde; "Belediye 

encümeni, belediye başkanının başkanlığında; Î1 belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in 
üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli 
oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, Diğer belediyelerde, belediye 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak 
üzere beş kişiden, Oluşur. " ifadesi yer almaktadır. 

Yine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 maddesinde; "Meclis, mahalli idareler 
seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla kanunda belirtilen sayıda 
encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl 
o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir." ifadesi yer 
almaktadır. 

Belirtilen hükümler doğrultusunda Belediye meclisimizin kendi üyeleri arasından bir yıl 
süre ile görev yapmak üzere gizli oyla üç encümen üyesi seçmesi gerekmekte olduğundan 
Nisan 2019- Nisan 2020 tarihleri arasında bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla 3 
encümen üyesi seçilmesi hususunun karara bağlanmasını arz ederim. Yazı İşleri Müdürü. 

KARAR: Meclisimizce yapılan gizli oyulama sonucu; Mehmet UYGUN 16 oy, İsa 
YILDIRIM 18 oy, İskender ARTEMEL 18 oy ile Nisan 2019 - Nisan 2020 tarihleri arasında 1 
yıl süreli olarak görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir. 
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