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Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili 
seçimi. 
18:00 

H 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06/04/2021 günü 
saat 18:00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ: 4- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi. 
Bel.Av. Gökhan AÇIKGÖZ; 5393 sayılı Kanunun 19. maddesinde; Belediye meclisi, seçim 

sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden 
toplanacağı, meclisin bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan 
vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra 
seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.Maddesinde ise "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 katip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere 
seçer. İki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine 
kadar görev yapar." denilmektedir. Yine 19. maddenin son fıkrasında ise " iki yılın hesabında 
başkanlık divanının seçildiği ay esas alınır ve ikinci yılın sonunda aynı ayda ikinci dönem 
başkanlık divanı seçimi yapılır. "Denilmekte olduğundan Nisan 2021 meclis toplantısında 
başkanlık divanı seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hükümlere uygun olarak Belediye Meclisimizce, Meclis Başkanlık 
Divanında görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi 
hususunun karara bağlanmasını arz ederim. Yazı İşleri Müdürlüğü. 

KARAR: Meclisimizce yapılan gizli oylama sonucu 2 yıl süre ile görev yapmak üzere 
Meclis 1. Başkan Vekilliğine 24 oy ile Mehmet UYGUN, Meclis 2. Başkan Vekilliğine 20 oy 
ile Basri ERSOY seçilmiştir. 
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Esra G U N D O G D U 
Mecl is Üyesi 
Divan Katibi 

Fethi S Ö Ğ Ü T 
Mecl is Üyesi 
D ivan Katibi 
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