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Meclis Toplantı Salonu

I- BAşKAN TARAFIıIDAN MECLİSiN AçILIŞI,
II-YOKLAMA. (TOPLANTI YETER SAYISININ TESPİTb,
III-BAŞKANLIK ÖNtncnr,rni,
IV_KOMiSYONDAN GELf,N RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ,

Toplantı Tarihi :0E.11.2019
Toplantı §aati :17:00

Mustafa KA

r-04.11.20l9 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Komisyonu ve Kadrn Erkek f,şitliği
Komisyonuna havale edilen,
Kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle mücadele
konusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri alması gerekmektedir. Evliliklerde yaşanan şiddet
vakalarına baktığımızda; ö{ke kontrol bozukluğu o|an ve şiddete eğilimli bireyler etken
olmaktadır. Bunun yanında çoğu zaman evlenecek çiftlerin evlilik yolunda adım atarken medeni
haklannr, velayet haklarını, şiddetin yaptırımlarınr ve buna karşın nerelere başvuracaklannı
bilmedilderini görüyoruz. Tüm bu nedenIerden dotayı, daha sağlıklı bir toplumun yapısını tesis
etmek amacıyla evlilik için Beledimize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu
konularda kendilerine eğitim verilmesini 5393 Sayılı Belediye Yasası'nrn 14. Maddesine
istinaden; Aile içi şiddetin önlenınesi, OIke kontrolü ve davranış bozukluklan, Eşler arası
iletişim, Çocukluk ve Ergenlik dönemi davranışları ve uygun ebeveyn davranrşları eğitiınlerinin
verilmesinin uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitliği Koınisyonunun oy
birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi,

2-02.09,20|9 larihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,
Ilçemiz, Bulgurca Mahallesi, Ll8.09.d.l.c uygulama imar planı paftası,219 ada 14 ve 19 notu
parsellerde hazırlanan UiP: 358514 numaralr l/l000 ölçekli uygulama imar ptanı tekliİinin,
İimir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün görüşİi loğrultusunda, Akaryakrt ve
Servis Istasyonu Amaçlı Uygulama Imar Planı plan notlanna "Faalİyeı ıılanında ihlilaç
dayulacak leknik allyapı lesisleri yalırımcısı ıarartndan kendi bünyesinde çözümlenecektir"'
hükmünün eklenmesi suretiyle uygunluğuna dair. İmar Komisyonunun oy birliği ile kabulüne
ilişkin raporunun görüşüImesi,

3-0l.t0.2019 tırihli Meclis Toplantısındı İmar Komisyonuna havale edilen
Izmir Büyü§ehir Belediye Meclisi'nin li,09.20l7 tırih ve 05.1144 sayılı karan ile uygun
görülerek 5216.. sayılı Büyülşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b mıddesi uyırrncı onaylanan
1/5000 ölçekti Ozdere.Gümüldür Nazım Imar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazıriaıan
Belediyemiz, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, Ll8.d.23.c ve Ll8.d.23.d nazım imar planı paftalan
dahilinde ki alana ait UIP: 15107,6 plan işlem numarılr 1/1000 ölçekli uygulama imar planrnrn
uygunluğuna dair, İmar Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun görüşülmesi,
v- DILEK VE TEMENNILER.
VI-ToPLA}ITIYA KATILMAYAN MECLİS irvrı,nnixİx MAZERETLERiNiN
GöRüŞüLMEsİ.
vII_BiR soNRArİ ıopııNırNIN GtJN VE SAATİNiN TEsPiTi \T KAPANIŞ.
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