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3-) San basın karh srüibi olabilmeleri için ilgiIi kurunılar nezdinde çalışma yapılınası.

, 4-) Asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan çalışaıılara bütçc imkanlarü öiçiisiı e
ekoııonrik destek sağlamak olamk bıiirlenıniştir.'^denilmekıedir,

_ Gölbqlmızda görev yapan basın emekçilerimizin §onınlarıİıın tespitini içeren Külıür te
Turizm Komisyonungı 28,07.2021 tajih ve 5 sayth raporunun geldiği şekliyle aynen
kabulüne, Belediye Meclisinin 03.08.202l tarihli toplantında oybirligi ile kiar verildi.
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Gölbaşımızda görev yapaıı basııl emekçilerinıizin soruırlannın te§pitini içeren Küılüt.
re Turizın Konisyonunun 28.0'1.202l tarih ve 5 sayılı raporu, Belediye Meclisinin
0].08.202 l taİihli lop|aJıt!nda görüşüldü.

Konıis.vrcn raporunda;" İnsanlanmızın Haber alma özgiı!ıüğü ve doğru bilgilendimle
konusunda köprü görevi yapan ve belediye hizmetlerinin kamuoyunun bilgisine surulması ile
ilçemizde yaşayıın vatandaşlannıızn kalşllaştrkları slkıntllan giindenle getimıek gibi birçok
alanda t''aaliyet gösteren yerel basın çalışaıılannın yaşaınakta olduklarr sorunliıl
komisyonunruz tarafından belirlenerek aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir.

l-) Belediye bütçe iınkanlaıı ölçüsünde fotogıaf makinası ve kamera ihliyaçlıuınıı
olduğu.

?-) Ödemek zorunda olduklan ilave basın
ölçüsünde katkü sağlamak,

SGK prim ödenıeleri için biitçe inıkanlarl

mJ.
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KÜLTÜR VE TURIZM KOMİSYONU RAPORU

SAYI:5 TARiH : 26.07.202ı

GöLB§ı BELEDİYE MEcLıs B§XANLıĞıNA

Gdlbaşımızda göİçv yaprn besln emetçilcİimidn oölbaşımıan taııtım| aİlamııüa
katlrları tilinmaktadir. Bu anlamdı ba§ln cmckçilc.imizin sorunlannın .İaşıınlaİak çözürn
öncril.ri için geckli çaıışmaIann yıpılmasını tckıif cdcn sinan Acaİ'a aiı öncBc, Bcl.diy.
Mecli§inin 09.07.202l taıih ve 3t5 sayı|ı kaıan ilc inccleıunet ilztıt havale odilmiştiı.
Komisyonumuz 262E Tcmmuz 202I ıa.ihle.i aıasın& 3 @ç) glırı bir ıİ.ya gelerck konu
ü2a.indaki çll|şıııalannl tamamlım§ta.

Koııu iızcıinde yapılıı görüşnetcrden sonm;

insanlanmızın Habcr alİıa 6zgülüğü v. d,oğru bilgilcııdirmc konusunda köprü göıEvi
yaporı vc bclcdiye hizırctlcriıin kanuoyunun bi|gisift sünulıtusı ile ilç.mizde yaşayan
latüıd§lanmızın kı§ılışrıkl8n sıkı ıı{İı gündemc gctiımcl gibi biıçok alında faaliyeı
8östcrltt ycrcı basln çılışınlınnın yışamekta oldÜlan sonınlıı komisyonıınuz tııafıııdan
bclirl€ne.rk aşağıdı maddclcr hrlindc ifad. cdilmiştir.

l-) Belcdiyc bğtçc imkıılan ölçü§oıte foroğrıf mıtiıu$ ve ksıneİa ihtiyaçlrnn|n
olduğtı

2-) Ödcmck zoıuııdı oldukl.n ilıve bıslo SGK pim ödcıııeleri için bğtç. imka.hn
ölçüslİıdc k8ıkı sağlun k.

3-) Sın bısın kııtı sıhibi olsbilıİıclcti için ilgi|i ıu.umlar .ıeziindc ç€llşma yapılmast.
+) A§g.İi ocİet düzcyindc bi. 8clirc sahip o|üı çilışııılrİ. hltç. imİanlan öıçiısilrıdç

€kononik dçstck sağl.maİ olaıaİ bclirlcnrniştir.

lşbu npor, B€lediyc Mectisinin Agusto§ ıyı topısnİsıııda görilşülcrck kareE
bığlaEnrİ İzğr 26.07.202l taİihiıdc bııfımızdsn tsnzim v€ imza.dilmiştiı

Rıponınuzıı meclisimizin bilgi w oı!ıyına saygı ilç s:ttıunz
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