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ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ 

MECLĠS KARARI 

Karar Tarihi  : 06.12.2019  

Karar Sayısı  : 84516765-301.05/97 

Meclis BaĢkanı : ALĠ RIZA KÖÇER Meclis BaĢkan V. 

 

MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 

ERDAL MANSUROĞULLARI, BENSU GÜLER, B.SUAT ÇAĞLAYAN, ALĠ GÜL, 

DENĠZ BEKTAġ, AYNUR ÇELĠK, BARBAROS KĠRĠġ,  ÖZGÜR ÖZCAN, ĠBRAHĠM 

ĠNCESU, ALĠ ÜSTÜN, MUSTAFA AVDAN, ĠBRAHĠM KARABULUT, NĠMET 

ERGÜN, EDĠBE TOKMAK YILMAZ, DENĠZ ÇITAK, EYLEM ÖZDEMĠR, 

HÜSEYĠN ÇETĠN, KUBĠLAY KESGĠN,  RĠFAT BIÇAK, ĠMAM KOCADAĞ, HÜSNÜ 

BOZTEPE, A.BARKIN DURMUġÇELEBĠ, ÖZGÜR KANER, NEDĠM ASLAN, 

MECĠT BOZKURT, SEZGĠN ÖZGEN, ġENOL MALKOÇ, HARUN DURSUN,  

MUSTAFA YILDIZ. 

 

MECLĠS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: SABAHATTĠN UÇAR. 

 

KONU:   Muhtaç Aile ve Öğrencilere Yardım. 

 

 Belediye Meclisimizin 05.11.2019 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 

edilen; Özel Kalem Müdürlüğünden kayıtlı 30.10.2019 tarih ve 37527872-301.03-E.360 sayılı 

Başkanlık yazılı önergesi.  
  

Çiğli ilçe sınırları dâhilinde yaşayan yoksul, engelli ve muhtaç; kişi, aile ve bunların 

öğrenim gören çocuklarına her türlü aynı ve maddi yardım sağlamak yine belediyemiz 

sınırları dâhilinde olup belediyemiz yerel hizmet sorumluluğunda bulunan alanlarda kent 

estetiğine uygun düzenlemeler (alt ve üst yapı) gerçekleştirmek için gönüllü vatandaşlarımızın 

maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine 

istinaden, belediyemiz bünyesinde (3) üç farklı Bağış Hesabı açılması ve Kaymakamlık 

Makamı ile gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için konunun meclis gündemine 

alınarak, meclis heyetince gerekli kararın alınmasını tensiplerinize arz ederim. Denilmekle 

konu komisyonlarımızda görüşüldü. 

 

          Yapılan görüşme sonucunda; 

         Çiğli ilçe sınırları dâhilinde yaşayan yoksul, engelli ve muhtaç; kişi, aile ve bunların 

öğrenim gören çocuklarına her türlü aynı ve maddi yardım sağlamak yine belediyemiz 

sınırları dâhilinde olup belediyemiz yerel hizmet sorumluluğunda bulunan alanlarda kent 

estetiğine uygun düzenlemeler (alt ve üst yapı) gerçekleştirmek için gönüllü vatandaşlarımızın 

maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine 

istinaden, belediyemiz bünyesinde (3) üç farklı Bağış Hesabı açılması ve Kaymakamlık 

Makamı ile gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine Komisyonlarımızca oy birliği ile 

karar verilmiştir. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur.Denilmektedir. 
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  Yukarıda metni yazılı Bütün Komisyonların Raporları meclisimizde okunarak 

müzakere edilmiş olup;  Çiğli ilçe sınırları dâhilinde yaşayan yoksul, engelli ve muhtaç; kişi, 

aile ve bunların öğrenim gören çocuklarına her türlü aynı ve maddi yardım sağlamak yine 

belediyemiz sınırları dâhilinde olup belediyemiz yerel hizmet sorumluluğunda bulunan 

alanlarda kent estetiğine uygun düzenlemeler (alt ve üst yapı) gerçekleştirmek için gönüllü 

vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 

ilgili maddelerine istinaden, Kaymakamlık Makamı ile gerekli istişarelerin sağlanarak 

belediyemiz bünyesinde (3) üç farklı Bağış Hesabı açılmasına, Komisyon raporları 

doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

MECLĠS BAġKAN V.   KÂTĠP ÜYE                                KÂTĠP ÜYE 

Ali Rıza KÖÇER                                 Bensu GÜLER Nimet ERGÜN 

   Meclis Üyesi                                        Meclis Üyesi                                 Meclis Üyesi 


