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KONU
: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesine göre Belediye
Encümenine 3 (üç) üye seçimi.
TEKLİF

: Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve E.227 sayılı teklifi;

İlgi : a) İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarih ve E.5887 sayılı yazısı.
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.03.2020 tarih ve E.78185 sayılı yazısı.
5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Belediye
encümeni Belediye Başkanının başkanlığında il 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 oluşmaktadır. 2019 yılı Nisan ayı meclis toplantısında belediye meclis üyeleri
arasından seçilen üç üyenin bir yıllık görev süresi dolmuştur. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından Pandemi (salgın) olarak kabul edilen Yeni Tip Korona Virüs (Covid-19) hastalığının
ülkemizde yayılımının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran ayı meclis
toplantıları İçişleri Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile de ertelenen meclis toplantılarında görüşülmesi
gereken konuların yapılacak ilk toplantıda görüşülerek karara bağlanacağı, Encümen üye seçimlerinin
ilk toplantıda yapılacağı, seçimler yapılıncaya kadar mevcut Encümen üyelerinin kamu hizmetlerinde
devamlılık ilkesi gereği görevlerine devam edeceği bildirilmiştir.
Buna göre; Belediye Meclisimizin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları yapılamadığından bu süre
zarfında görevlerine devam eden Encümen Üyelerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden ilk meclis toplantısında yeniden belirlenebilmesi için
için yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarihli Temmuz dönemi
toplantısının birinci birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesine istinaden yapılan
gizli oylama sonucuna göre İsmail Selçuk CUROĞLU, Esra YENİDÜNYA ve Fahrettin ÇIRAK bir (1)
yıl görev yapmak üzere belediye encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.
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