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Sayı : 84516765-301.03/ 

 

 

 

T.C. 

İZMİR 

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

2019 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ 

02.12.2019  

PAZARTESİ 

(SAAT 18:00 ) 

YER: Meclis Salonu (2. Kat)  

 

A- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı. 

B- 2019 Kasım Ayı Meclis Toplantısına Ait Tutanakların Okunup Oylanması. 

C- Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek Önergelerin Görüşülmesi. 

 

GÜNDEM:  

1- Çiğli Belediye Meclisi tarafından oluşturulan “ Müdürlüklerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi 

amacıyla “Resmi Mühürlerin ve Resmi Mühür Beratlarının” Satın alınması için  “Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğü” tarafından imal edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması 

hususunun görüşülmesi. 

2- Belediyemiz Memur Personeline ilişkin Norm Kadroda boş bulunan bazı kadrolarda Sözleşmeli 

Personel çalıştırılması ile ilgili konunun görüşülmesi. 

3- 12-15 Aralık 2019 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediyesince 

düzenlenecek olan " Sonbahar ve Kış Kültür Sanat Günleri" etkinliğine belediyemiz adına katılacak 

meclis üyeleri ile diğer kişilerin tespit ve söz konusu seyahate ilişkin giderlerle ilgili konunun 

görüşülmesi.    

4- Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programında yer alan Kadın-Erkek Eşitliği ilkesini 

hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmek ve yetki alanlarımız dahilinde uygulamaya 

geçirmek üzere ekte yer alan "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın (CEMR)  kabul 

edilmesi ve imzalanması hususunun görüşülmesi. 

5- Çiğli ilçemizde yaşayan 18 yaş üstü kadınlara yönelik; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ekonomik 

Haklar ve İletişim Seminerlerinden oluşan ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-

YÇ) tarafından geliştirilen 16 haftalık  "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı"nın (KİHEP) 

Belediyemiz işbirliği ile ilgili protokol konusunun görüşülmesi. 

6- İlçemiz dâhilinde yaşayan 15-35 yaş arası örgün eğitim alamamış veya eğitimine devam 

edememiş genç kadınlara yönelik ileri okuryazarlık ve günlük yaşam pratiklerinin geliştirilmesi 

eğitimleri ile Anne&Baba Destek Eğitimi Programlarının Belediyemiz işbirliği ile Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından uygulanmasına ilişkin protokol konunun görüşülmesi. 

7-İlçemiz Uğur Mumcu Mahallesi, 22663 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, İmar Planında Belediye 

Hizmet Alanı olarak ayrılan 2.065,79 m2’lik taşınmazın, 17151/206579 (171,51 m2)’lik hissesi 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı kısmının Belediyemizce hizmet üretmek ve sunmak 

amacıyla 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi kapsamında satın alınması hususunun görüşülmesi. 

8- İlçemiz Çiğli-Evka-5 Mahallesi 28K4c-27K1b paftalarında 22117 ada 3 parsel (Eğitim Sitesi) ve 

22119 ada 1 parsel (Karakol Alanı) arasında kalan 12 metrelik imar yolunu kaldırılması ve 22119 

ada 1 parsel (Eğitim Sitesi)  ve 21931 ada 1 parsel arasında kalan 10 metrelik yaya yolunun ise taşıt 

yoluna dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 38865_1 Plan İşlem Numaralı imar plan değişikliği 

05.09.2019 tarihli ve 05/66 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu meclis kararının 

Kaymakamlığımızın ilgi (b) yazısı gereği yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. 

9- Belediyemiz Tanıtıcı Amblemi (Logosu) ile ilgili yapılması düşünülen değişiklik yada yenileme 

konusunun görüşülmesi.  
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KOMİSYONLARDAN GELECEK RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ: 

 

1- Plan Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Spor ve Yrdm. Komisyonlarına havale edilen konunun, 

Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Çiğli Belediye Spor Kulübü sporcularına yurtdışı 

çıkışlarında ihtiyaç duyulan gri hizmet pasaportu sağlanması ile ilgili hususun görüşülmesi). 

2- Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz 

sınırları dâhilinde yaşayan yoksul, engelli ve muhtaç kişi, aile ve bunların öğrenim gören 

çocuklarına her türlü ayni ve maddi yardım yapılması ile ilgili hususun görüşülmesi). 

3- Plan Bütçe, Hukuk ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste 

görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik 

güçlenmelerine ilişkin Belediyemiz hizmetlerinin kapasitesini iyileştirmek ve arttırmak amacıyla; 

Belediyemiz ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında düzenlenen protokolün kabul 

edilerek imzalanması konusunun görüşülmesi). 

4-Bütün Komisyonlara havale edilen konunun, Mecliste görüşülüp bir karar alınması, (Belediyemiz 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ait “Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları” na ait Yönetmelik 

konusunun görüşülmesi). 

5- İmar, Çevre, Hukuk ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste 

görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz Çiğli-Yeni Mahalle L18a02a1a pafta 22249 ada 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 nolu parsellerin isabet ettiği yol, park, B-3 ve B-4 Nizamlı imar 

adasını kapsayacak şekilde düzenleme sahası sınırının belirlenmesi ve söz konusu sınır içerisinde 

yol ve park alanın bedelsiz terk edilmesi koşulu ile imar adasına ayrık nizam, K.A.T (katlar alanı 

toplamı) ve Yençok 8 kat koşullarının getirilmesine ilişkin 1886_24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 

ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi). 

6- İmar, Hukuk, Plan Bütçe ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edilen konunun, Mecliste 

görüşülüp bir karar alınması, (İlçemiz sınırlarında yeni inşaat, tadilat ya da ruhsat yenileme/yeniden 

ruhsat işlemlerinin yürütülmesi için Ocak 2020'den itibaren dijital onay sistemi ile işlem yapan 

proje müellifleri, şantiye şefleri, fenni mesuller, yapı denetim firmaları ve müteahhitlerin 

oluşturulacak olan sisteme kaydolmaları gerekmektedir. Bu sisteme ilk kayıt sırasında ve her yıl 

kayıt yenilemelere ilişkin olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

alınacak ücretin belirlenmesi hususunun görüşülmesi). 

 

E- Dilek ve Temenniler. 

F- Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması. 

G- Bir Sonraki Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.  

H- Kapanış. 

 

                 Ali Rıza KÖÇER 

          Belediye Başkan V.      

 

 

 

 

 


