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Menderes Belediye Başkarıı Mustafa KAYALAR Anayasaİİn
S B edi

ln l27 Maddesi 5 93ayl e ye Kanunun 4
,7

Maddesi uyaİlnca içı leıi Bakanl ık Makamınınile bir
ş 06. 07.2022 taİihlonayı geçlct tedbir olarak görevden uzaklaşfunlmast nedeniylKanun 15

5 93 sayılı Belediyeunun Maddesi hükiim leri doğruitusunda Belediye Başkan ekil
53 93 Sa lı

tnln seçtm ı;yı Beledi ye Kanunun 45 Maddesinin birinci fikrasrna stinaden, izmir aliliğiali lik Makamıiun 07 0,7 2022 taİihli çağrı s uzenne l 8 0,7.2022 P
Menderes

azaİesi ciinü saat 4 :00 daBeledi Mec] s Toplanh Salonunda Meclis üyeslnln tamaln1 iştiraki ile yapılanMeclis Toplantlsı
nln

nda, aynı maddenin üçiıncü fikı,asrna göre yap1 lan gizli oy amada;ilk oylamada, kul lanı lan oy sayıs1 24 (yırmı oon). geç 3 (üç ) (zaıflardapusulas
ersrz oy saylsl oydışında evİak bulunduğu 1çln), geçer oy 5ay1sı 2 1 (y lrnt bir), Aday Erkan özKAN l 3

(on üç) aday ığmı Başkanlık Divanına bildiımemes
oy

me rağmen Mustafa AKIN 8 oy (sekiz) almü şolup, 5393 sayllt Be lediye Kanununun 45 Madde sl gereği birinc oylamada gerekli lan Meclü T Sa
o lsye fun yı s nln üçte iki çoğunl lığu sağIanamadığından ikinc oylamaya geçildi

lklncl oy amaya geç ilmeden once oylamanın sonunda Mustafa AKIN ada lmadığsözlu larak beyan ikinc
y o nlo etmi ştiI ylamada kullanllan oy saylsı 24 (yirmi döİt) geçersiz

(bü) ( ulaslna fark ıldığı
oy say1sl

oy pus 1slm az ln), geçerli oy sayl§l 23 (y üç). Aday Erkan öZKANıİrn1
4 oy (on dört), aday 1ğln Başkanlık Divanma bildinneme rağmen Mustafa AKIN 9stne oy

(dokuz ) aln,ı ş olup, Meclis üye Talm Sayı tn1n üçte iki çoğunl tığu sağlanaınadığından üçiıncüoy amaya geçil
Uçuncu

di
oy amada ktı llanılan oy saylsl 24 (yirmi oort), geçelli oy saylsl 24 (yiımi döİt) AdayEIkan öZKAN 5 oy (on beş) adaylığın Başkantık Di anlna bildirmemeslne rağmen Cemil AZ 9

oy (dokuz) alm ış olup buna göIe
üy"

5393 Sayıl Belediye I(anununun 45 Maddesi gereği üçünc u
oylamada gerekli olan Meclis Tam Saylsmın salt çoğur ı]ğu sağlandığından Elkan öZKAN
Menderes Beledi yes Başkan ek ili olarak seçü lmiştir

Ha§a ücel KARA Hüseyin ÇOLAK
Katip ÜyeMeclis I. Ba Katip Üye

\.'

AN

Kırar Tırihi:l8.07.2022

:


