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Belediye İmar Komisyonuna 
üye seçimi. 
21.00 

Kesinleştirme Tarih 15/04/2019 

H Tekrar Görüşülecek mi? 
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 : 7- Belediye İmar Komisyonuna üye seçimi. 
Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; 5393 sayılı Belediye kanununun 24. maddesinde; " Belediye 

meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir. 
Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında 
belirtilir. İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe belediyeleri ile 
nüfusu 10.000 ' in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması 
zorunludur." Denilmektedir 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinde de: "Meclis, görev süresi bir yılı 
geçmemek üzere, nispi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 
kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını 
belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe 
komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur. 

Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 
meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti 
grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda 
görev almak mümkündür." Denilmektedir. 

Söz konusu hükümler doğrultusunda kurulması zorunlu olan İmar Komisyonunun kaç 
üyeden oluşacağı hususunun ve Nisan 2019 - Nisan 2020 tarihleri arasında 1 yıl süre ile görev 
yapmak üzere İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi hususunun karara bağlanmasını arz 
ederim. Yazı İşleri Müdürü. 

KARAR : gündemimizin 6.7.8. Maddelerindeki seçilecek ihtisas komisyonlarının 
tamamının beş üyeden oluşması hususu yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. 

KARAR : Yücel KAŞIKÇI, Hüseyin YILMAZ, Fatma ÜNLÜ, Koray KAPLAN ve 
Tamer ALUŞ' un Nisan 2019 - Nisan 2020 tarihleri arasında 1 yıl süre ile İmar Komisyonu 
üyesi olarak görev yapmalar,ı yapılan oylama sonunda meclis mevcudunun oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

Esra GUNDOGDU 
Divan Katibi 

Fethi SOĞUT 
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